
Załącznik nr 2 – Projekt umowy 
 
 

U M O W A   Nr ............/2021 
 

Umowa zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych ( art. 2 ust. 1 pkt. 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 roku) w dniu .............2021 roku w Nowej Woli pomiędzy: 
Fundacją Nowa Wola z siedzibą w Nowej Woli, 16-050 Michałowo, Nowa Wola 89,  
NIP 9662097724, REGON 361609595, reprezentowanym przez: 
.............................................................................................................................................................  
zwanym w treści umowy „Zamawiającym ”,  
a 
 .............................................................................................................  
reprezentowanym przez: 
.................................................................................................................................................... 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”. 
 
 

§ 1 
1. Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania pn.: „Remont dachu i naprawa 

podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku WTZ w Nowej Woli” na rzecz 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli, 

2. Zakres robót składających się na szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, o którym 
mowa w ust.1, określa opis przedmiotu zamówienia zawarty w zaproszeniu do złożenia 
oferty oraz przedmiar. 

3. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 
zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.  

 
§ 2 

1. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi niezwłocznie od dnia przekazania Wykonawcy 
terenu budowy.  

2. Termin zakończenia robót budowlanych: do 29 października 2021 r. Strony ustalają, że 
termin zakończenia robót budowlanych oznacza termin wykonania pełnego zakresu prac 
objętego przedmiotową umową. 
  

§ 3 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy, 
2) Przekazanie Wykonawcy, po zawarciu umowy, jednego kompletu dokumentacji. 
3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 
4) Odbiór przedmiotu niniejszej umowy, 
5) Zapłata wynagrodzenia. 
 

§ 4 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Każda 

propozycja zmiany prowadzonych robót, jeśli dokonanie takich zmian wyniknie z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy, musi być 
uzgodniona z Zamawiającym. 

2) Prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie z wiedzą 
techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

3) Prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

4) Zachowanie w poufności informacji, w posiadanie, których wejdzie podczas realizacji 
umowy oraz niewykorzystywania ich do innych celów niż wynikające z umowy. 



5) Rozpoczęcie robót budowlanych niezwłocznie po przekazaniu Wykonawcy terenu budowy. 
6) Zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp, ppoż., 

sanitarnymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. 
7) Zapewnienie ciągłego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez kierownika 

upoważnionego przez Wykonawcę, 
8) Dbanie o porządek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym 

od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń 
pomocniczych, zbędnych materiałów, niepotrzebnych urządzeń oraz uzyskanego urobku 
z demontażu. 

9) Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu 
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

10) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 
realizacji zadania. 

11) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu budowy. 
12) Zapewnienie transportu potrzebnego do realizacji zadania oraz ponoszenie 

odpowiedzialności za uszkodzenia i porządek na drogach dostępu do terenu budowy. 
13) Wykonawca dokona własnym staraniem i na swój koszt zagospodarowania terenu budowy 

między innymi zasilenia w media oraz zapewnienie pomieszczeń socjalnych. Wykonawca 
we własnym zakresie zabezpieczy sobie dostęp do energii elektrycznej i wody na czas 
budowy oraz poniesie koszty związane z zużyciem energii elektrycznej i wody.  

14) Umożliwienie wstępu na teren budowy organom kontrolnym, do których należy 
wykonywanie zadań określonych w obowiązujących przepisach oraz udostępnienie im 
danych i informacji wymaganych tymi przepisami. 

15) Sprzątanie, czyszczenie i mycie elementów obiektu i porządkowanie terenu budowy. 
16) Przestrzegania, jako wytwarzający odpady, przepisów prawnych wynikających z ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) 
oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.). 
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności 
poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on 
niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych wszystkich odpadów do 
unieszkodliwienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczania 
opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub 
przyrody i przepisami regulującymi gospodarkę odpadami. 

17) Umożliwienie przeprowadzenia odbioru robót objętych przedmiotem zamówienia. 
18) Naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia 

lub uszkodzenia już wykonanych robót, ich części oraz szkód w mieniu – na swój koszt. 
19) Usunięcie wszelkich wad/usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

trwania robót objętych przedmiotem umowy w terminie uzgodnionym przez strony, 
nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia. 

20) Usunięcie wszelkich wad/usterek stwierdzonych podczas odbioru przedmiotu umowy. 
21) Wykonawca nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia robót budowlanych przekaże 

Zamawiającemu dokumentację powykonawczą 
 

§ 5 
1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119 z 04.05.2016) Wykonawca wyraża zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji przez strony postanowień 
zawartych w niniejszej umowie. 

2.   Wykonawca dane podaje dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą. Wykonawca 
zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w ust. 3, w tym z informacją o celu i 
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści podanych 
danych i prawie do ich poprawiania. 



3. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z treścią w art. 13 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od 
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu realizacji niniejszej 
umowy, wypełniłem obowiązki informacyjne. 

 
§ 6 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przyjęcia terenu 
budowy oraz za wszelkie wynikłe na tym terenie szkody, również za szkody spowodowane 
w wyniku swego działania lub zaniechania w mieniu Zamawiającego i osób trzecich, do 
dnia protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe przy realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

 
§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby 
techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 
uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie 
ze złożoną Ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 
budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 
umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy. 

4. Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy muszą posiadać 
wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia i przeszkolenia. 

5. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia ponosi pełną odpowiedzialność za 
przestrzeganie zasad i przepisów w zakresie BHP. 

 
§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy z materiałów własnych. 
2. Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę, o których mowa w ust.1 powinny 

być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu 
umowy i odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczającym do obrotu i stosowania 
w budownictwie określonym w ustawie prawo budowlane oraz wymaganiom określonym 
w normach, certyfikatach. Materiały te powinny być fabrycznie nowe w gatunku I 
oraz spełniać wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. 
2020.215 j.t) oraz innych obowiązujących przepisów prawa. 

3. Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym 
materiały, które zostaną użyte do wykonania przedmiotu umowy. 

 
§ 9 

1. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu prac. 
2. Zamawiający przystąpi do komisyjnego odbioru przedmiotu umowy w terminie do 3 dni od 

dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1. W odbiorze uczestniczyć będzie komisja złożona z 
przedstawicieli obu stron umowy. 

3. Z czynności odbioru końcowego spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
przy odbiorze wad/usterek. Strony ustalają, że wady/usterki niemające wpływu na bezpieczną 
eksploatację lub funkcjonowanie obiektu nie skutkują nieodebraniem przedmiotu umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia wad/usterek w trakcie odbioru prac przez komisję, Wykonawca 
zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie określonym w protokole odbioru. W 



przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad/usterek w terminie, Zamawiający może zlecić 
ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

5. Zamawiający w okresie objętym gwarancją poinformuje Wykonawcę (drogą pocztową lub  
e-mailem) o planowanych terminach przeglądów gwarancyjnych oraz o terminie 
ostatecznego przeglądu gwarancyjnego, w którym Zamawiający wyznaczy odbiór robót 
przed upływem terminu rękojmi i gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie 
usunięcia wad/usterek.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad/usterek 
oraz do żądania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako 
wadliwych. 

 
§ 10 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
ryczałtowe w kwocie:  
Cena brutto ….………..…… (słownie: ………………………………………………… zł) 
w tym VAT ..... % zgodnie z formularzem ofertowym, w terminie i na warunkach 
określonych w § 11 niniejszej umowy, na konto bankowe nr………………………………...  
………………………………………………………………………………………………... 
Wykonawca o każdej zmianie nr konta bankowego ma obowiązek powiadomić 
Zamawiającego pisemnie. Nie stanowi to zmiany umowy. 

2.  Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego 
w ust.1, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru 
lub kosztów prac. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie 
koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia 
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

 
§ 11 

1. Rozliczenie nastąpi fakturą końcową, podpisaną przez Kierownika Budowy  
i  Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe, 
w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo opracowanych 
dokumentów finansowych – faktury. Faktura będzie wystawiona na dane: Fundacja Nowa 
Wola, 16-050 Michałowo, Nowa Wola 89, NIP 9662097724 

3. Za termin zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 

§ 12 
1. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udziela gwarancji na okres 60 miesięcy, 

Okres rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi 5 lat. Bieg gwarancji oraz rękojmi 
rozpoczyna się od dnia podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru przedmiotu 
umowy.  

2. W okresie objętym udzieloną gwarancją i rękojmią Wykonawca zobowiązuje się 
do usunięcia doraźnie stwierdzonych przez Zamawiającego wad/usterek w terminie do 14 
dni od dnia powiadomienia pisemnie (poczta lub e-mail). W przypadku zgłoszenia 
wady/usterki uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatację lub powodującą zagrożenie 
bezpieczeństwa ludzi i mienia, Wykonawca przystąpi do usuwania wady/usterki w ciągu 48 
godzin i zakończy jej usuwanie nie później niż 5 dni od daty zawiadomienia. Jeżeli 
ze względów technologicznych, z przyczyn obiektywnych, nie będzie możliwe zachowanie 
terminu na usunięcie wad/usterek może być on przedłużony za pisemną zgodą 
Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy. 



3. Wykonawca w ramach gwarancji i rękojmi za wady/usterki zobowiązuje się dokonywać 
bezpłatnych napraw przedmiotu umowy lub wymieniać elementy wadliwe na nowe wolne 
od wad/usterek w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych wskutek złego 
wykonawstwa robót, zastosowania złej jakości materiałów lub wad ukrytych. Fakt 
skutecznego usunięcia wady/usterki każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez 
Wykonawcę i Zamawiającego. 

 
§ 13 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
a) niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 2 niniejszej 

umowy, w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia; 
b) opóźnienia w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w 

okresie gwarancji i rękojmi, liczoną od upływu terminu przewidzianego na usunięcie 
wad/usterek – w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia; 

c) nieprzystąpienia do realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego, 

d) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu niewykonania                                
lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę – w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy. 
Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji 
do prac dotychczas wykonanych; 

e) braku  dbania o porządek na terenie budowy (dokonywania na bieżąco w ciągu dnia jak 
również na koniec dnia pracy sprzątania w rejonie swego działania i zanieczyszczenia 
spowodowanego swoim działaniem), utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń 
pomocniczych, zbędnych materiałów, niepotrzebnych urządzeń oraz uzyskanego 
urobku z demontażu - w wysokości 500 zł za każde zdarzenie; 

2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu 
cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 

       1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 
       2)za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 
4. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

5. W przypadku opóźnienia w wykonaniu jakichkolwiek obowiązków wynikających z 
niniejszej umowy, Zamawiający, zachowując prawo do naliczenia kary umownej oraz 
roszczenia o naprawienie szkody, zastrzega sobie możliwość zlecenia innemu podmiotowi 
wykonania zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Powyższe kary umowne są od siebie niezależne i nie wyłączają możliwości dochodzenia 
przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego ich wysokość aż do wysokości 
faktycznie poniesionej szkody. 

7. Kary umowne kumulują się i podlegają sumowaniu. 
8. Odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość naliczania kar umownych do dnia 

odstąpienia. 
9. Maksymalna łączna kwota kar umownych nie może przekroczyć wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy 
 

§ 14 
1. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego powstałych 

wierzytelności (w tym także niewymagalnych) w tym z tytułu kar umownych, z 
jakiejkolwiek należności Wykonawcy.  



2. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe oświadczenie nie zostało złożone 
pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek wadą oświadczenia woli 
skutkującą jego nieważnością. 

3. W przypadku nie dokonania potrącenia, o którym mowa w ust.1, Wykonawca dokona 
zapłaty powstałych wierzytelności w terminie do 5 dni od dnia wystawienia 
przez Zamawiającego noty obciążeniowej.  

4. Zamawiający oświadcza, że w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust.1 
wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe naliczenia wierzytelności w tym z 
tytułu kar umownych. 

 
§ 15 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zastawienia lub przeniesienia, 
w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z 
umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby 
trzecie.  
 

§ 16 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy przed upływem terminu wykonania robót 

w następujących przypadkach: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 
takim wypadku Wykonawca  może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części umowy, 

b) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych w terminie do 7 dni od daty przekazania 

placu budowy przez Zamawiającego, 
e) jeżeli Wykonawca opóźnił się z realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w umówionym terminie, 
f) jeżeli Wykonawca wykonał roboty objęte przedmiotem zamówienia w sposób wadliwy 

albo sprzeczny z umową i nie zmienia sposobu ich wykonania mimo pisemnego 
wezwania przez Zamawiającego,  

g) niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej 
umowy, 

h) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 16 ust. 5 niniejszej umowy, 
lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt a)-h) niniejszej umowy 
następuje z chwilą wręczenia Wykonawcy pisma Zamawiającego, w którym oprócz 
przyczyny odstąpienia od umowy podany jest termin rozpoczęcia komisyjnego 
przeprowadzenia inwentaryzacji. 

3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie 
na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

 
 

§ 17 
1. Zmiany umowy mogą wystąpić wyłącznie za zgodą obu stron umowy i pod warunkiem, 

że nie naruszają obowiązujących przepisów prawa. Wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Niedopuszczalne są zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność 



wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

 
§ 18 

 

Wszelkie sprawy sporne mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy strony poddają pod 
rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego, w którego okręgu ma siedzibę Zamawiający. 
 

§ 19 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 

a) dwa dla Zamawiającego, 
b) jeden dla Wykonawcy. 

 

 
Załączniki: 

 przedmiar robót, 
 formularz ofertowy 
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