ZDP.3431.ZP.6.2021.MK

Załącznik nr 2 do SWZ

UMOWA Nr ……………
Zawarta w Kamieniu Pomorskim dnia _______________ 2021 r. pomiędzy stronami:
1. Powiatem Kamieńskim z siedzibą ul. Wolińska 7B, 72-400 Kamień Pomorski,
NIP 986-016-62-59 i REGON 811684143
na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim nr 63/2016 z dnia
21 listopada 2016 roku reprezentowanym przez:
Marcina Kwiatkowskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu
Pomorskim przy kontrasygnacie
Marianny Gniotek - Głównego Księgowego
zwanym dalej „Kupującym” lub „Zamawiającym”
a:
2. ________________________________________
_________________________________________
Reprezentowany przez:
__________________________________________
__________________________________________
dalej zwany „Sprzedającym” lub „Wykonawcą”
o następującej treści:
§1
1. Umowa jest następstwem wyboru oferty Sprzedającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (Znak sprawy
ZDP.3431.ZP.6.2021.MK), ogłoszonym w dniu 06 października 2021 r.
2. Przedmiotem umowy jest zakup remontera drogowego marki: …...................................
model: …...................................……nr seryjny: …………………………………………..
rok produkcji ………………………………….
Zwany w dalszej części umowy „remonterem”
3. Sprzedający oświadcza, że remonter drogowy posiada wszystkie parametry techniczne
oraz wyposażenie zgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz wolny jest od
wszelkich wad prawnych i roszczeń osób trzecich.
4. Integralną częścią umowy jest opis przedmiotu zamówienia oraz oferta Sprzedającego.
§2
1. Sprzedający zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
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§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalają
wynagrodzenie Sprzedającego na:
Cena ofertowa netto: ….................................................................................................zł
(słownie:…......................................................................................................................)
Stawka podatku VAT: 23 %, wartość podatku VAT: ….............................................. zł
(słownie:…......................................................................................................................)
Cena ofertowa brutto: …................................................................................................zł
(słownie:…......................................................................................................................)
2. Podana cena zawiera wszystkie składniki związane z realizacją umowy w tym: należne
narzuty, zyski, podatki, składki oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia. Sprzedający nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia
nawet, jeśli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich kosztów
niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.
3. Dane do wystawienia faktur:
Nabywca:
Powiat Kamieński
ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski
NIP: 986-016-62-59

Odbiorca/ Płatnik:
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Nowoprojektowana 1
72-400 Kamień Pomorski
§4

1. Odbiór remontera drogowego przez
w siedzibie Kupującego/Zamawiającego.

Kupującego/Zamawiającego

odbędzie

się

2. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi u Zamawiającego w godzinach 7:00 ÷15:00 w dni
robocze.
3. Sprzedający powiadomi Kupującego o terminie dostawy przedmiotu umowy, co najmniej
3 dni robocze przed planowanym terminem.
4. Sprzedający na dostarczony przedmiot umowy, dostarczy wszystkie wymagane prawem
dokumenty w języku polskim.
5. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi nie później niż 30 dni od dnia podpisania umowy.
Dostawca wykona montaż remontera na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego
należącego do zamawiającego oraz dokona szkolenia pracowników zamawiającego w
zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu.
6. Odbiór będzie polegał na stwierdzeniu zgodności z SWZ, w szczególności w zakresie
ilości, parametrów technicznych i funkcjonalnych, braku uszkodzeń mechanicznych,
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poprawności działania. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru
przedmiotu zamówienia.
7. W przypadku stwierdzenia niezgodności przedmiotu zamówienia z treścią SWZ lub
postanowieniami

niniejszej

umowy,

w

szczególności

stwierdzenia

uszkodzeń

mechanicznych Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni, dokona
wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od stwierdzonych wad lub niezgodności
z treścią SWZ.
8. W przypadku nie wywiązanie się przez Wykonawcę ze zobowiązania, którym mowa w
ust. 7, Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia
okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.
9. Dokumenty gwarancyjne dostarczone wraz z przedmiotem zamówienia zostaną
podpisane (wystawione) po podpisaniu przez strony protokołu odbioru.
10. Protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
11. Protokół odbioru, o którym mowa w niniejszym paragrafie, przygotowuje Wykonawca
w porozumienia z Zamawiającym.
§5
1. Płatność za przedmiot umowy nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dostarczenia
faktury VAT do siedziby Kupującego. Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę w
dniu odbioru przedmiotu zamówienia i doręczyć ją Zamawiającemu w tym dniu.
2. Błędnie wystawiona faktura nie stanowi podstawy do zapłaty. O błędnym wystawieniu
faktury Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. Terminu płatności liczony
będzie ponownie od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
3. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy nr ………………………………………
wskazany na fakturze VAT.
4. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
6. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach
bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie
wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT
(np. zapłata za odszkodowanie), a także za świadczenie zwolnione z VAT, opodatkowane
stawką 0%/.
7. Sprzedający oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z
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rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz.
1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
8. Jednocześnie Sprzedający oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, jest
rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie pomiotów zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (biała
lista podatników VAT).
9. W

przypadku

braku

możliwości

dokonania

zapłaty

przez

Zamawiającego

z

wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, w szczególności w przypadku
złożenia przez Sprzedającego nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w ust.,
Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności do czasu wskazania przez
Sprzedającego rachunku, o którym mowa w ust. 3.
10. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich wierzytelności wynikających z
Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§6
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%
kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w §3 ust. 1 w przypadku odstąpienia w całości lub
części od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
1) 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w
wymianie przedmiotu zamówienia na wolny od stwierdzonych przy odbiorze wad lub
niezgodności z treścią SWZ oraz w okresie gwarancji lub rękojmi liczonego od dnia
wyznaczonego jako termin do usunięcia tych wad;

2) 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w
wykonaniu przedmiotu zamówienia.

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiający i Wykonawca mogą żądać od siebie nawzajem
z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 20 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 3 ust. 1.
4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2, będą potrącane z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę, a w przypadku braku możliwości
potrącenia będą płatne przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane
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w wezwaniu do zapłaty, w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania
do ich zapłaty.
5. Jeżeli którekolwiek opóźnienie, o którym mowa w ust. 2 przekroczy 7 dni, Zamawiający
zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w terminie 30 dni od
zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.
6. Zamawiającemu służy prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego zastrzeżone w umowie kary.
7. W celu uniknięcia wątpliwości, strony zgodnie ustalają, że przy dochodzeniu kar
umownych Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody ani jej
wysokości.
8. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania
Umowy, w tym związana z opóźnieniem, skutkująca w szczególności obowiązkiem
zapłaty kar umownych, wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły
wyższej lub zawinione przez Zamawiającego.
9. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który
obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na
wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z wynagrodzenia
wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, o ile zdarzenie, w związku z którym
zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii.
§7
1. Sprzedający udziela …... miesięcy gwarancji na wszystkie podzespoły remontera
drogowego, poczynając od dnia odbioru przez Kupującego, co nie wyłącza uprawnień
Kupującego z tytułu rękojmi. Gwarancja zostaje wydłużona o czas przestoju związany z
awarią/naprawą.
2. Czas reakcji w ramach gwarancji: 3 dni robocze od momentu zgłoszenia. Odbiór
naprawionego przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru.
3. Termin

gwarancji

rozpocznie

bieg

od

daty

dostarczenia

przedmiotu

umowy,

potwierdzonego protokołem odbioru, stwierdzającym prawidłowe wykonanie umowy,
o którym mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy.
§8
1. W okresie gwarancyjnym Sprzedający zapewnia serwis gwarancyjny.
2. W przypadku kiedy naprawa gwarancyjna, w okresie gwarancyjnym, trwać będzie ponad
10 dni kalendarzowych, Sprzedający udostępni Kupującemu remonter zastępczy
o co najmniej takich samych parametrach technicznych jak określone w SWZ na swój
koszt.
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3. W przypadku gdy naprawa gwarancyjna nie jest możliwa w siedzibie zamawiającego
Sprzedający we własnym zakresie i na własny koszt dokona transportu przedmiotu
umowy.
4. W przypadku, gdy wady remontera są istotne, Kupujący po dwóch bezskutecznych
naprawach ma prawo odstąpić od umowy lub żądać wymiany towaru na wolny od wad.
5. Rękojmia za wady nie może skończyć się wcześniej niż 2 lata po upływie gwarancji.
6. Jeżeli Kupujący po otrzymaniu zawiadomienia nie usunie wad w terminie 21 dni
Kupujący może również podjąć niezbędne środki zaradcze na koszt i ryzyko Kupującego
nie tracąc żadnych uprawnień jakie Kupujący może mieć wobec Sprzedającego w ramach
umowy. Kupujący ma prawo w takim przypadku powierzyć naprawę remontera
drogowego innym podmiotom na koszt i ryzyko Sprzedającego.
§9
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Kupujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia i bez
odszkodowania, w przypadku naruszenia przez Sprzedającego warunków umowy.
§ 10
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 9, stronom przysługuje prawo odstąpienia od
umowy w następujących sytuacjach:
1. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Sprzedającego,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Sprzedającego,
c) Sprzedający nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Kupującego złożonego na piśmie,
d) dostarczony przedmiot umowy nie odpowiada zakresowi przedmiotu zamówienia
określonemu w Specyfikacji Warunków Zamówienia,
e) czas wykonania napraw gwarancyjnych przekroczy 30 dni,
f) zwłoka w dostawie przedmiotu umowy przekroczy 15 dni.
2. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Kupujący zawiadomi
Sprzedającego, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Sprzedającego.
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§ 11
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym
w zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego,
sposobu płatności) w przypadku występowania okoliczności utrudniających lub
uniemożliwiających realizację zamówienia (lub dopiero mających taki stan wywołać)
w związku z występowaniem COVID-19 lub innego zagrożenia epidemiologicznego.
2. Strony niezwłocznie informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ
wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ, dołączając
do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które
mogą dotyczyć w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji
zamówienia z uwagi na: ich obowiązkową hospitalizację, objęcie kwarantanną lub
nadzorem epidemiologicznym w związku z pozostawaniem w styczności z osobami,
których zdrowie zostało zagrożone przez COVID-19, zwolnienie od wykonywania
pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem,
o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa, lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z
orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku zamknięcia żłobka, klubu
dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko,
lub niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu
rozprzestrzeniania się COVID-19;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego
z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,
w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek
podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw
zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o
których mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych m.in. sytuacji kryzysowych
oraz niektórych innych ustaw, w tym jej zmian;
4) wstrzymania lub trudności w zakresie realizacji dostaw produktów, komponentów
produktu lub materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy;
5) trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
6) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają
możliwość wykonania umowy;
7) okoliczności, o których mowa w pkt 1-6, w zakresie w jakim dotyczą one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
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2a. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną
z realizacją umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów,
o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie
instytucje w tych krajach lub oświadczenia tych wykonawców.
3. Każda ze stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19
na należyte wykonanie tej umowy.
4. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19
o których mowa w ust. 2, wpływają na należyte wykonanie umowy w uzgodnieniu
z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, w szczególności przez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej części,
2) zmianę sposobu wykonywania robót budowlanych,
3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia
Wykonawcy,
- o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości
pierwotnej umowy.
5. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19,
o których mowa w ust. 2, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, zamawiający,
w uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 4.
6. Zmiana terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej części może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody i/lub o czas
trwania skutków związanych z wystąpieniem tej przeszkody.
7. Strona wnioskująca o zmianę umowy przedstawia wpływ okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie.
8. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem
COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy,
która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają
odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania
umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić
sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.
9. W przypadku dokonania zmiany umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia
powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają
odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania
tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania
umowy zmienionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
10. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który
obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na
wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2, z
wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, o ile zdarzenie, w związku z
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którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii.
11. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który
obowiązywał jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia zamawiającego,
o którym mowa w ust. 10, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Upływ
terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może nastąpić nie wcześniej niż
po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
12. Obliczając terminy, o których mowa w ust. 10 11, dzień odwołania ogłoszenia stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 wlicza się do tych
terminów.
§ 12
1. Strony postanawiają, że w razie sporów wynikłych z realizacji niniejszej Umowy, będą
współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia a w przypadku nie dojścia do
porozumienia właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny miejscowo
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny.
3. O ile wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie oświadczenia woli Strony, wynikające z postanowień Umowy winny być
dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wszelka korespondencja między Stronami (w tym: powiadomienia, zawiadomienia,
oświadczenia woli i wiedzy), z wyłączeniem bieżących kontaktów będzie kierowana na
następujące adresy:
1) Wykonawca – …………………………
2) Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim,
zs. ul. Nowoprojektowana nr 1, 72-400 Kamień Pomorski.
6. O każdej zmianie adresu Strona jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą Stronę
na piśmie.
7. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 6 skutkuje uznaniem za doręczoną
korespondencję wysłaną na poprzednio wskazany adres.

§ 13
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.
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§ 14
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
2. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:
1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy

KUPUJĄCY:

SPRZEDAJĄCY:
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