Załącznik nr 3
PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu .................................2020 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie, pomiędzy
Gminą Międzylesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:
1. Tomasza Korczaka - Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agaty Ziental
a
Firmą……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
reprezentowanym przez:
1. ………………………………………….
2……………………………………………..
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Podstawa prawna
§1
1. Oferta Wykonawcy została wybrana w wyniku zapytania ofertowego, zgodnie z art. art. 4 pkt. 8 ustawy z
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) - zwana dalej „Ustawą”.
2. Integralną częścią niniejszej umowy jest:
1) Oferta Wykonawcy z dnia ..............................
2) Zaproszenie ofertowe.

Przedmiot Umowy
§2
Nazwa zadania: „Konserwacja elewacji Ratusza w Międzylesiu, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie”.
1. Przedmiot zamówienia klasyfikowany jest jako robota budowlana.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z zapytaniem
ofertowym, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi
normami, używając materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o Wyrobach Budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881).
3. Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę do realizacji zamówienia powinny posiadać świadectwa
jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:
1) Polskim Normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącym te normy;
2) wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Obowiązki Stron
§3
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 2 dni od daty
zawarcia umowy.
2) Przystąpienie do doboru wykonanych robót nastąpi w terminie 7 dni od zgłoszenia ich przez
Wykonawcę do odbioru.
3) Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 umowy.
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2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy z wykorzystaniem materiałów własnych.
2) Prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.
3) Zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż.
4) Wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy.
5) Dostarczanie na każde żądanie Zamawiającego niezbędnych atestów, certyfikatów, wyników oraz
protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących materiałów oraz robót realizowanych w ramach
przedmiotu niniejszej Umowy.
6) Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej
Umowy.
7) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy oraz
utrzymanie stałego dostępu do wszystkich posesji zlokalizowanych wokół placu budowy,
chyba że ustalono lub poinstruowano inaczej.
8) Dbanie o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
9) Po zakończeniu i przekazaniu robót – uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego jego
własnością, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę.
10) Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu robót, lecz
nie później niż 14 dni od daty odbioru końcowego.
11) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z jego winy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy i zobowiązany jest do ich naprawienia własnym kosztem i staraniem.

Podwykonawcy
§4
1. [Wykonawca wykona roboty objęte zamówieniem osobiście, bez udziału podwykonawców]*
[Następujące roboty Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców]:*
................................................................................................................................................
/nazwa i adres podwykonawców i zakres zleconych robót/
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2. Jeżeli przed podpisaniem umowy lub w trakcie realizacji umowy Wykonawca zgłosi zmianę lub rezygnację
z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 Ustawy, to
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w trakcie realizacji zamówienia
publicznego jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy na
podwykonawstwo.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
5. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o
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podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
a) niespełniającej wymagań określonych w zapytaniu ofertowym;
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.
6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez
Zamawiającego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia po akceptacji przedłożonego
Zamawiającemu projektu umowy, o którym mowa w ust. 5 – 8, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
w przypadkach określonych w ust. 5
9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości
mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie
o podwykonawstwo jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 3 dni od wezwania, pod rygorem wystąpienia o
zapłatę kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 2 umowy.
12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę
o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.
13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 dotyczy wyłącznie należności powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy
15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia tej informacji.
16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15 w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości
umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym może stanowić podstawę do odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego z wszystkimi tego konsekwencjami (obowiązek zapłaty kar umownych).
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Terminy realizacji przedmiotu Umowy
§5
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:
1) Termin przekazania placu budowy - w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
2) Termin zakończenia robót – 12 października 2020 r.
3) Za termin zakończenia robót, o którym mowa w pkt. 2, strony przyjmują całkowite zakończenie prac,
uprzątnięcie terenu oraz pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę Zamawiającemu zakończenia robót.

1.

Wynagrodzenie Wykonawcy
§6
Strony określają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, ustalone na podstawie oferty
przetargowej Wykonawcy w wysokości:
· netto ....................................................................................................................................... zł;
· podatek VAT ..........% .......................................................................................................... zł;
· brutto .................................................................................................................................... zł;
· słownie: ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

2.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje, m.in.:
1) Wszystkie koszty związane z zakupem i zużyciem materiałów i urządzeń przewidzianych do
wykonania przedmiotu umowy, w tym urządzeń przechodzących na własność Zamawiającego.
2) Wszystkie koszty związane z organizacją, ochroną i oznakowaniem miejsca budowy, zaplecza budowy
i ich otoczenia.
3) Wszelkie koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów po robotach budowlanych.
4) Wszelkie koszty towarzyszące podczas wykonywania robót.
3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 pozostanie niezmienne w toku całego postępowania.
4. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.
5. Wykonawca nie ma prawa do wystawienia faktury przed terminem usunięcia usterek stwierdzonych
podczas odbioru końcowego.

1.

2.
3.
4.

Zasady płatności wynagrodzenia
§7
Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury po dokonaniu odbioru końcowego
i usunięciu stwierdzonych usterek.
Datą płatności jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP :
...........................
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP: 881-1037-024.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.

Kary umowne
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§8
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy obowiązującą formę
odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach
2. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) Za każdy dzień opóźnienia w terminie zakończenia robót, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 umowy z
winy Wykonawcy, podwykonawców oraz za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu przez Wykonawcę
kompletu wymaganych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru – w wysokości 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy.
2) Za każdy dzień opóźnienia w terminie na usunięcie wad stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie
gwarancji i rękojmi wymienionym w § 11 ust. 5 umowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto za cały przedmiot umowy, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy.
3) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, podwykonawców w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy.
4) W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 6
ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.
5) W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
o której mowa w § 4 ust. 5 umowy lub w przypadku nie przedłożenia projektu jej zmiany, zgodnie z §
4 ust. 13 umowy, w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 6 ust. 1
umowy, za każdy dzień opóźnienia
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy.
4. Jeżeli w wyniku zaniedbań Wykonawcy, podwykonawców, niewykonania zadania w terminie lub
nienależytego jego wykonania, Zamawiający utraci przyznane dofinansowanie na realizację zadania,
Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę równą wysokości utraconego
dofinansowania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar umownych
nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionych szkód i utraconych korzyści.
6. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
1) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5%
wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy.
2) Za zwłokę w zapłacie faktur, w wysokości odsetek ustawowych, za każdy dzień zwłoki.
3) Za zwłokę w dokonaniu odbioru - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za cały
przedmiot umowy, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

1.

2.

Odstąpienie od Umowy
§9
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że:
1) Wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2) Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:
a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym
wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;
3) Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art.
395 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.
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3.

4.

1.

2.
3.

4.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym w umowie terminie z obowiązków
wymienionych w umowie, Zamawiający ma prawo sporządzić na własną rękę i na koszt Wykonawcy
inwentaryzację robót oraz protokół przekazania terenu budowy, zawiadamiając o tym na piśmie
Wykonawcę oraz wprowadzić nowego Wykonawcę do dalszej realizacji robót na koszt dotychczasowego
Wykonawcy.
W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego
wstrzymania robót i zabezpieczenia niezakończonych robót oraz placu budowy, o ile Zamawiający zleci
takie zabezpieczenie.

Zabezpieczenie
§ 10
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zw. dalej „zabezpieczeniem" ustala się w
wysokości
5%
ceny
całkowitej
podanej
w
ofercie
Wykonawcy
i
wynosi:
………………………(słownie:.................................................................................................................zło
tych).
Całość zabezpieczenia musi być wniesiona w dniu podpisania niniejszej umowy.
Zabezpieczenie w formie gotówkowej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Bank
Spółdzielczy Kłodzko o Bystrzyca Kłodzka Nr 919523 1040 0100 2176 2001 0004, które przechowywane
będzie przez Zamawiającego na oprocentowanym rachunku bankowym, a po zwolnieniu zwrócone
Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na
rachunek Wykonawcy.
Ustala się następujący podział zabezpieczenia:
1) 70% - gwarantuje zgodnie z umową wykonanie robót - zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym
bezusterkowym odbiorze zadania,
2) 30% - zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady - zwolnienie w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi
za wady.
Gwarancja i rękojmia
§ 11
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie
i zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
Rękojmia na wykonane roboty przysługuje na okres dwóch lat.
Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu
niniejszej Umowy.
Przedmiot umowy będzie objęty …… miesięczną gwarancją. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od
dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej Umowy.
Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
Jeśli w trakcie trwania rękojmi i gwarancji dojdzie do ujawnienia się wad przedmiotu Umowy lub do
uszkodzeń, Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do ich nieodpłatnego usunięcia w nieprzekraczalnym
terminie 14 dni kalendarzowych od pisemnego zgłoszenia Zamawiającego.
W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie
własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej – bez utraty praw wynikających z rękojmi.
Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego i potwierdzane pisemnie w terminie miesiąca
od dnia wykrycia wady.
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Zmiana umowy
§ 12
Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają lub istotnie ograniczają realizację umowy.
Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na niżej
określonych zasadach:
1) Termin realizacji przedmiotu Umowy może być zmieniony w przypadku, gdy niemożność
dotrzymania terminu realizacji Umowy spowodowana będzie okolicznością, która wystąpiła po
zawarciu Umowy, z następujących przyczyn niezależnych od Wykonawcy:
a) wystąpienia warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót
budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 14 dni, wczesny okres zimowy,
opady śniegu, niskie temperatury, które uniemożliwiają prowadzenie robót;
2) Poza przypadkami określonymi wyżej, istotne zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły
nastąpić w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej.
Zmiana podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy robót może nastąpić na zasadach
określonych w § 4 umowy.
Strona powołująca się na okoliczności uprawniające do zmiany umowy, winna wystąpić pisemnie do
drugiej strony, dokumentując w sposób należyty powstałą sytuację.
Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.
Niedopuszczalne są jednak, pod rygorem nieważności, zmiany postanowień zawartej Umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz określił warunki takiej zmiany.

Postanowienia końcowe
§ 13
1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału,
dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

* - niepotrzebne skreślić
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