UMOWA Nr …..

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

Powiat Bocheński ul. Kazimierza Wielkiego 3; 32-700 Bochnia, NIP 868-159-92-83
-(Nabywca), w imieniu i na rzecz, którego działa Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa
Tischnera w Bochni, ul. Krakowska 20, 32-70 Bochnia - (Odbiorca), zwanym dalej
„Zamawiającym” reprezentowanym przez Piotra Czekaja – Dyrektora Szkoły
a
…………….zwanym dalej „Wykonawcą”.
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm) – bez stosowania jej przepisów - strony zawarły
umowę następującej treści:
§ 1. Przedmiot umowy

1.

2.

3.

4.

5.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy
na
podstawie zapytania ofertowego znak …………… pn.: …………………………………
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa:
- oferta Wykonawcy stanowiące załącznik nr 1 do umowy.
Wykonawca dostarczy urządzenia i wyposażenie o którym mowa w ust.1 własnym
transportem, na własny koszt i własne ryzyko oraz dokona własnym staraniem ich montażu i
rozmieszczenia w poszczególnych pomieszczeniach obiektu. Wykonawca zobowiązuje się do
pisemnego zawiadomienia przedstawiciela Zamawiającego na adres: ………………………….,
na 5 dni roboczych przed planowaną dostawą.
Dostarczane urządzenia i wyposażenie muszą być wykonane zgodnie z normami Unii
Europejskiej oraz Polskimi normami przenoszącymi normy europejskie. Wykonawca przekaże
Zamawiającemu stosowne karty gwarancyjne, atesty higieniczne, certyfikaty, instrukcje
użytkowania.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu
urządzeń i wyposażenia, stanowiących przedmiot umowy, do miejsca montażu oraz pełną
odpowiedzialność za szkody spowodowane na majątku i mieniu Zamawiającego oraz osób
trzecich oraz za jakość i trwałość wykonanych prac montażowych i dostarczonych urządzeń
i wyposażenia.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego,
oraz miejscem wykonania zamówienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, dojazdem
i warunkami miejscowymi, które mogą mieć wpływ na wykonanie zamówienia). Wykonawca
przyjmuje do realizacji przedmiot umowy bez zastrzeżeń.
§ 2. Terminy

1.
2.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia: ……………….
Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia, w których będą prowadzone prace
montażowe i dostawcze w terminie do 3 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia
Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do rozpoczęcia prac, jednak nie wcześniej niż
…………...

§ 3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokości ………….. zł brutto w tym należny podatek VAT 23%
Słownie: (………………………….).
2. Wynagrodzenie jak w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, niezmiennym do końca
realizacji przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do jego realizacji w tym:
koszty urządzeń i sprzętu, koszty transportu, załadunku i rozładunku, zabezpieczenia
pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych przed zniszczeniem w trakcie prowadzonej dostawy i
montażu, uprzątnięcia pomieszczeń i przywrócenia ich stanu zastanego, podatki, cła i inne
opłaty, koszty ubezpieczenia urządzeń i wyposażenia do czasu przekazania przedmiotu
umowy Zamawiającemu, przeszkolenie nauczycieli zajęć wychowania fizycznego Zespołu
Szkół Nr 1 w Bochni w zakresie użytkowania urządzeń, koszty serwisowania w okresie
objętym gwarancją oraz wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wystawioną przez Wykonawcę fakturę, przelewem
na wskazany na fakturze rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.
4. Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół końcowy odbioru wykonania
dostawy i montażu urządzeń i wyposażenia lub protokołem odbioru usunięcia wad
stwierdzonych podczas odbioru końcowego, o których mowa w § 4.
5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie
płatności będą dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).
§ 4. Odbiór końcowy
1.
2.
3.

4.

Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie
przedmiotu, po sprawdzeniu jego należytego dostarczenia, zamontowania i funkcjonowania.
Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie do 5 dni od daty pisemnego zawiadomienia
o gotowości do odbioru, złożonego Zamawiającemu przez Wykonawcę.
W dniu ustalonym przez strony jako termin odbioru, sporządzony zostanie protokół odbioru
końcowego dostawy i montażu urządzeń i wyposażenia, który zostanie podpisany przez
upoważnionych przedstawicieli stron. Do protokołu odbioru Wykonawca dołącza pisemną
gwarancję jakości. Protokół może zostać spisany jako bezusterkowy lub może zawierać listę
wad nadających się do usunięcia, nie limitujących przejęcia przedmiotu umowy. Wady
Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie następnych 2 dni roboczych co potwierdzone
zostanie odrębnym protokołem odbioru usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru
końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie czynności odbiorowych,
iż zgłoszony do odbioru przedmiot umowy nie kwalifikuje się do tego odbioru ze względu na
niekompletność dostaw czy też wady w skali przekraczającej możliwość podpisania protokołu
odbioru końcowego - Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę
i
będzie uprawniony naliczać kary umowne za zwłokę, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt. 1 lit. c),
począwszy od następnego dnia po upływie terminu wykonania umowy określonego w § 2 ust.
1 umowy. Wykonawca natomiast obowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia wszelkich
wad, a po dokonaniu tego usunięcia do ponownego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru.

§ 5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego
dokumentów gwarancji wystawionych przez producenta sprzętu oraz instrukcji obsługi sprzętu.
Niezależnie od gwarancji
udzielonych przez producentów poszczególnych sprzętów
i urządzeń Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na cały przedmiot
umowy na okres 24 miesięcy na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym
i
zobowiązuje się wydać Zamawiającemu dokument gwarancji w dacie odbioru końcowego.
Termin gwarancji jakości biegnie od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
W przypadku sprzętu i urządzeń objętych przedmiotem umowy, na który producenci udzielili
gwarancji na okres dłuższy, niż wymieniony w § 5 ust.1, Wykonawca udziela gwarancji jakości
na okres równy okresowi gwarancji producenta.
W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności
związanych z ewentualną wymianą przedmiotu umowy na nowy, jego wysyłką do naprawy
gwarancyjnej i odbiorem oraz ponosi koszty związane z wymianą przedmiotu na nowy (- bez
udziału Zamawiającego).
Gwarancją Wykonawcy objęte są też wady przedmiotu umowy spowodowane wadami
materiałowymi lub wadami wykonania (montażu). Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji
jakości odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone bezpośrednio
po
rozpakowaniu przedmiotu umowy w miejscu jego dostawy.
W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zapewni naprawę reklamowanego sprzętu
i urządzeń będącego przedmiotem umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie
do 5 dni
licząc od dnia zgłoszenia. Zamawiający może wyrazić zgodę na wykonanie naprawy poza
siedzibą Zamawiającego, przy czym koszty transportu lub inne związane
z
przewiezieniem przedmiotu reklamacji ponosi Wykonawca.
Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej, niezależnie od przyczyn,
powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonych
urządzeń i wyposażenia.
W przypadku 2-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu dostarczonego
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy przedmiot na nowy.
Koszty dojazdów ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszt transportu
urządzeń i wyposażenia naprawianego w ramach gwarancji pokrywa Wykonawca.
W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w ustalonych terminach, Zamawiający ma prawo
do zastępczego usunięcia wad w ramach gwarancji - na koszt Wykonawcy.
§ 6. Kary umowne, odsetki

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Strony zgodnie oświadczają, że stosowanie kar umownych przyjmują w oparciu o Kodeks
cywilny z dodatkowym zastrzeżeniem, że:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie Wykonawcy w stosunku do terminów realizacji przedmiotu umowy,
o których mowa w § 2 ust. 1 – w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
b) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową – w wysokości 5
% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdego nieuprawnionego

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

2)

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę uczestniczącego w wykonaniu
zamówienia,
za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem jest dostawa i montaż wyposażenia lub projektu
jej zmiany
- w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1, za
każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia
umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej
zmiany,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości
0,2 % wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każde
niedokonanie zmiany,
za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa
w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia upływu terminu zapłaty do dnia
zapłaty,
za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
- w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1, za
każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy,
za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rękojmi - w wysokości 0,2 % wartości brutto, danego urządzenia dotkniętego wadą, za
każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1. Zamawiający zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji na dostarczone urządzenia,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwłokę w przystąpieniu przez Zamawiającego do odbioru prac zgłoszonych do
odbioru przez Wykonawcę w terminach określonych przez Zamawiającego – w wysokości
0,1 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki.
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości
10 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1. Kara nie przysługuje jeżeli
odstąpienia od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w §8 ust. 1 lit. k).

3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2%
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki :
a) w dotrzymaniu terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1
umowy,
b) w dotrzymaniu terminów usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym
gwarancji, o których mowa w § 4 ust. 3 umowy,
c) w dotrzymaniu terminów usunięcia wad w okresie rękojmi lub gwarancji jakości,
o których mowa w § 5 ust. 5,
4. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 10 dni kalendarzowych,
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca, oprócz kary umownej
o kreślonej w ust. 2 zobowiązany jest do zapłaty kary umownej z tytułu niezrealizowania
umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1.

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny
z umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy mu w
tym celu termin, uwzgledniający specyfikę przedmiotu umowy i interes Zamawiającego. Po
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający będzie mógł wypowiedzieć
umowę ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10
% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,
o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekroczy wysokość kar umownych.
7. Za szkody z innych tytułów wyrządzone Zamawiającemu przez Wykonawcę, Wykonawca
odpowiada wg zasad określonych w Kodeksie Cywilnym.
8. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z jakiejkolwiek płatności należnej
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
9. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty
ustawowych odsetek.
§ 7. Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Wykonawca nie rozpoczął dostawy w terminie 3 dni roboczych od udostępnienia
pomieszczeń przez Zamawiającego z przyczyn od niego zależnych,
b) Wykonawca skierował do wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawców lub dalszych
podwykonawców z naruszeniem postanowień niniejszej umowy,
c) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w
sposób niezgodny z wskazaniami
Zamawiającego, umową, przepisami prawa. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy,
d) złożono wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, likwidacyjnego lub układowego
zawieszenia działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy,
e) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie istotnej części majątku
Wykonawcy, gdy nastąpi likwidacja, rozwiązanie lub zawieszenie działalności
przedsiębiorstwa Wykonawcy, a także gdy nastąpi wydanie nakazu zajęcia majątku
Wykonawcy.
f) z przyczyn zawinionych Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie
i pomimo pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do podjęcia wykonywania lub
należytego wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu
Zamawiającego,
g) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie prac na okres dłuższy niż 5
dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 5 dni
roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania,
h) Wykonawca opóźni się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że niemożliwe będzie
terminowe zakończenie robót. Zamawiający może od umowy odstąpić, bez wyznaczania
terminu dodatkowego i powierzyć realizację innemu Wykonawcy,
i) nastąpi konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę
większą niż 5% wartości umowy,
j) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez
Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach, jednak nie później niż na 2
tygodnie przed zakończeniem realizacji umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

2. W przypadkach, o których mowa w ust.1 lit. a)-j), Zamawiający może od umowy odstąpić w ciągu
30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, jednak nie później niż na 10 dni przed terminem, o którym
mowa w § 2 ust. 1 umowy.
3. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca będzie obciążony obowiązkiem naprawienia
szkody jaką poniósł Zamawiający w związku z odstąpieniem od umowy i powierzeniem jej
wykonania innemu Wykonawcy. Ponadto Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kar
umownych, o których mowa w § 6 umowy.
4. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:
a) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu pomieszczeń przekracza 14 dni roboczych,
b) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu prac trwa
dłużej 14 dni roboczych.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:
1) Wykonawca zabezpieczy urządzenia w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony,
z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie prac
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru. W terminie 7 dni od daty
tego zgłoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół
inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości dostarczonych urządzeń i ich
montażu według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji stanowić będzie
podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
6. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności jest zobowiązany do:
1) dokonania odbioru, w terminie 14 dni od daty przerwania dostawy oraz do zapłaty
wynagrodzenia za urządzenia, które zostały dostarczone do dnia odstąpienia,
2) przejęcia od Wykonawcy urządzeń pod swój dozór, w terminie 14 dni od daty odstąpienia od
umowy.
7. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 lit. a) i b), Wykonawca może od umowy odstąpić
w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, jednak nie później niż na 10 dni przed terminem, o którym
mowa w § 2 ust. 1 umowy.
§ 9. Zmiany umowy
1. Istotne zmiany umowy w stosunku do treści oferty mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod
rygorem nieważności, w następujących przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić za zgodą Stron z powodu: wystąpienia
braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku udostępnienia
pomieszczeń przez Zamawiającego w terminie określonym w § 2 ust.3 z przyczyn od niego
niezależnych - przedłużenie terminu o tyle dni ile trwało wstrzymanie prac.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności
wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10 Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Zamawiającego, w sprawach związanych z realizacją umowy będzie:
1) ………….
2) …………….
 Przedstawicielem Wykonawcy, w sprawach związanych z realizacją umowy będzie:
1) ……………….
§ 11. Rozwiązywanie sporów
1.

2.
3.

Przed wystąpieniem na drogę sądową, strony mogą podjąć kroki zmierzające do
rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej, w szczególności poprzez wystąpienie pisemne
kierowane do drugiej strony umowy.
W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi drugiej strony w terminie 14 dni od doręczenia
pisma, przyjmuje się, że strony do porozumienia nie doszły.
Ewentualne spory powstałe podczas realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12. Postanowienia końcowe

1.
2.

3.
4.
5.
6.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego
Wykonawca, za zgodą Zamawiającego wyrażoną - pod rygorem nieważności na piśmie, może
dokonać przelewu w całości lub części wierzytelności wynikających z niniejszej umowy a
przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego.
Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa
polskiego.
Zmiana umowy następuje aneksem w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszystkie dokumenty związane z umową muszą być sporządzone w języku polskim.
Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

……………………..

WYKONAWCA:

………………………

