Załącznik nr 5 do SWZ

PROJEKT UMOWY …/2022
zawarta w dniu ……………. 2022 r. w Rajczy, pomiędzy Gminą Rajcza z siedzibą 34-370
Rajcza, ul. Górska, posiadającą numer NIP: 5532511956 oraz numer REGON: 072182692,
zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, w imieniu której działają
……………….. –
Wójt Gminy Rajcza, przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy –
…………………….
a
……………………………………………… z siedzibą ..................................,zarejestrowaną
w KRS pod numerem ....................., NIP ..........................., REGON ............... zwaną/ym dalej
„Wykonawcą” reprezentowaną/nym przez .................................................................................
zwanymi łącznie dalej „Stronami”.
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy
w postępowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – zwana dalej „ustawą Pzp” pn.: „Zakup
autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami do
placówek realizujących naukę oraz zajęcia rehabilitacyjne znajdujących się poza Gminą
Rajcza, w ramach obszaru D – „Program wyrównywania różnic miedzy regionami III”,
dofinansowanego ze środków projektu PFRON pn.: „Likwidacja barier transportowych
w Gminie Rajcza poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” – nr
sprawy ZP.271.1.TPBN.5.2022, strony zawarły umowę o następującej treści:
§1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie
nowego, pozbawionego wad i uszkodzeń autobusu … osobowego kategorii .........
dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym przynajmniej jednej osoby
na wózku inwalidzkim, rok produkcji …, o mocy …. spełniającego wszystkie wymagania
wynikające ze Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do umowy
oraz danych identyfikacyjnych zawartych w ust. 5 umowy.
2. Przedmiot umowy realizowany jest z dofinansowaniem ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Program
wyrównywania różnic między regionami III” – obszar D – projekt: „Likwidacja barier
transportowych – Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnościami do placówek realizujących naukę oraz zajęcia
rehabilitacyjne znajdujących się poza Gminą Rajcza.
3. Wykonawca oświadcza, że autobus, o których mowa w ust. 1:
a) został wyprodukowany w roku … i jest fabrycznie nowy, nieużywany, uprzednio
niezarejestrowany, stanowi jego własność oraz pozbawiony jest wad i uszkodzeń
w tym wszelkich praw osób trzecich oraz innych obciążeń i jest objęty gwarancją,
b) jest kompletny i spełnia wszystkie warunki określone w ofercie Wykonawcy,
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c) wykonany został zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru normami i przepisami
w tym spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn.), rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2022 z późn.
zm.) a także w innych aktach wykonawczych w zakresie przystosowania do przewozu
osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim,
4. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą autobusu, o którym mowa w ust. 1
dostarczyć Zamawiającemu sporządzoną w języku polskim kompletną dokumentację
określoną w §5 oraz następujące dodatkowe przedmioty wyposażenia pojazdu:
a) apteczkę pierwszej pomocy, gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy w ilościach zgodnych
z obowiązującymi przepisami,
b) podnośnik samochodowy hydrauliczny, klucz do kół oraz klin pod koła
c) komplet kluczyków do pojazdu,
5. Wykonawca oświadcza, że autobus opisany w ust. 1 umowy charakteryzują następujące
dane identyfikacyjne:
Marka ……………………………………….
Typ ………………………………………….
Model ……………………………………….
Rok produkcji ……………………………….

1.

2.

3.

4.

§2.
Cena i warunki płatności
Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie zgodne ze złożoną
ofertą
w
kwocie:
..........................
zł
brutto
(słownie:
............................................................) obejmującej cenę ryczałtową netto w kwocie
………………. zł oraz wartość podatku VAT stawka …… % w kwocie ................ zł.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym,
stanowiącym całość wynagrodzenia należnego Wykonawcy i obejmuje w szczególności:
a) koszty związane z realizacją umowy, niezbędne do jej wykonania z uwzględnieniem
wszystkich opłat i podatków,
b) koszt dostawy autobusu do siedziby Zamawiającego – parking Urzędu Gminy
Rajcza, ul. Górska 1, 34-370 Rajcza,
c) koszt ubezpieczenia autobusu na czas konieczny do ich przetransportowania do
miejsca odbioru w siedzibie Zamawiającego,
d) koszt przyrządów diagnostycznych wraz z oprogramowaniem,
e) koszty przygotowania i sporządzenia dokumentacji technicznej o której mowa w §5
oraz dokumentów związanych z własnością i korzystaniem z pojazdu
Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i opłaty dodatkowe jakie
Wykonawca poniesie w związku z wykonywaniem umowy jak również wyczerpuje
roszczenia Wykonawcy związane z realizacją umowy.
Płatność wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, o którym
mowa w §4 umowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę
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5.

6.
7.
8.

1.

2.

3.
4.

1.

2.

3.
4.

w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania przelewem na wskazany na fakturze rachunek
bankowy Wykonawcy.
Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury, o której mowa w ust. 4 będzie zgodne
podpisanie protokół odbioru końcowego przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy.
Za datę otrzymania faktury uznaje się dzień doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
Zamawiającemu.
Zamawiający oświadcza, że płatność za fakturę będzie realizowana z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazanego na fakturze,
która będzie wystawiona w jego imieniu, będzie rachunkiem dla którego zgodnie z rozdz.
3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j Dz. U. z 2021 poz. 2439 z późn.
zm.), prowadzony jest rachunek VAT.
§3.
Termin realizacji umowy i miejsce dostawy
Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania dostawy będącej przedmiotem umowy
w terminie do 190 dni kalendarzowych (maksymalny termin – kryterium oceniane)
od dnia podpisania niniejszej umowy.
Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną pod warunkiem dostarczenia kompletnego
przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1 na plac parkingowy przy
Urzędzie Gminy Rajcza przy ul. Górskiej 1 w Rajczy wraz ze wszystkimi dokumentami
związanymi z jego własnością i korzystaniem.
Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego, o którym
mowa w §4 umowy.
Do czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ryzyko
wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą
przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
§4.
Odbiór przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
określonymi w niniejszej umowie, zgodnie ze złożoną ofertą z należytą starannością,
zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami.
Wykonawca, w celu dokonania odbioru końcowego, zobowiązuje się dostarczyć
przedmiot umowy na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego –
parkingu przy Urzędzie Gminy w Rajczy ul. Górska 1, 34 – 370 Rajcza
Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić Zamawiającego drogą elektroniczną (mail)
o planowanym terminie wydania autobusu, co najmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem.
Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokonają przedstawiciele Zamawiającego
w obecności co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy w ciągu 1 dnia roboczego.
Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony w trzech egzemplarzach w tym dwa
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
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5.

Częścią odbioru końcowego jest odbiór techniczno – jakościowy w ramach którego
Zamawiający dokona sprawdzenia dokumentacji przedmiotu umowy, zgodności
wykonania pojazdu z umową i opisem przedmiotu zamówienia, jakości wykonania,
funkcjonowania pojazdu i jego poszczególnych urządzeń oraz zgodności ilości
wyposażenia i przeprowadzi jazdy próbne. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru
techniczno-jakościowego usterek i wad, Strony sporządzą spis ujawnionych usterek i wad
a Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 3 dni od daty stwierdzenia.
Po usunięciu wad i usterek ustalonych w spisie Wykonawca ponownie zawiadomi
Zamawiającego o planowanym terminie wydania autobusu zgodnie z ust. 3.

§5.
Dokumentacja techniczna
1. Wykonawca w ramach odbioru końcowego przedmiotu umowy zobowiązany jest
przekazać Zamawiającemu sporządzoną w języku polskim dokumentację dopuszczającą
pojazd do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiającą jego pierwszą rejestrację oraz
eksploatację a w szczególności:
a) kartę pojazdu,
b) Świadectwo Zgodności WE na pojazd niekompletny
c) Świadectwo Zgodności WE na pojazd kompletny przystosowany do przewozu osób
niepełnosprawnych
d) oświadczenia o danych i informacjach o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji
pojazdów potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu osób na wózku
inwalidzkim
e) dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu w tym świadectwo homologacji
i certyfikat unijny,
f) dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin
g) książkę gwarancyjną,
h) fabryczna instrukcję obsługi pojazdu,
i) książkę przeglądów serwisowych,
j) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski,
k) wzór karty przeglądowej producenta pojazdu oraz karty przeglądowej zabudowy,
l) oznakowanie „Pojazd dla niepełnosprawnych” z możliwością łatwego demontażu
i ponownego montażu zgodnie z obowiązującymi przepisami
m) pełny katalog części zamiennych autobusu – w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej, a w przypadku, gdy dokumentacja techniczna autobusu będzie
aktualizowana w formie elektronicznej on-line, przy czym Wykonawca zapewni
Zamawiającemu pełny bezpłatny do niej dostęp przez okres, co najmniej 5 lat.
n) harmonogram przeglądów pojazdu.
§6.
Gwarancja i serwis
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiotu umowy:
a) .......... miesiące gwarancji jakości oraz rękojmi na pojazd bez limitu kilometrów,
b) .......... miesiące gwarancji jakości na zabudowę autobusową,
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c) .......... miesiące gwarancji jakości na powłoki lakiernicze,
d) .......... miesiące gwarancji jakości na występowanie korozji poszyć zewnętrznych oraz
szkieletu nadwozia i podwozia,
liczonych od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w §4 niniejszej
umowy.
2. Właściwy stan techniczny nadwozia pojazdu, w tym: poszycia zewnętrznego i dachu,
drzwi i pokryw, oznacza, że elementy te zachowują swoje własności użytkowe oraz nie
występuje jedna z następujących wad (spowodowanych procesami starzenia się lub
niewłaściwą jakością prac przeprowadzonych przez Wykonawcę):
a) utrata szczelności nadwozia autobusu, powodująca przecieki wody do wnętrza pojazdu
w czasie opadów atmosferycznych (lub przejazdu pojazdu przez myjnię);
b)perforacja korozyjna blach (lub innych elementów) poszycia;
c) pęknięcia (korozyjne lub zmęczeniowe) blach (lub innych elementów) poszycia;
d)pęknięcia lub oberwanie wsporników podłużnych lub poprzecznych szkieletu
powodujące stopniowe zmniejszanie sztywności szkieletu;
e) pęknięcia, załamania lub nieszczelności płyt podłogowych;
f) inne wady wywołujące zagrożenie bezpieczeństwa na drogach publicznych.
3. Właściwy stan techniczny szkieletu (kratownicy/ramy) podwozia oraz szkieletu
(kratownicy) nadwozia, oznacza, że elementy te zachowują swoje własności użytkowe
oraz nie występuje jedna z następujących wad (spowodowana procesami starzenia się
lub niewłaściwą jakością prac przeprowadzonych przez Wykonawcę):
a) perforacja korozyjna materiału profilów szkieletu, belek ramy nośnej lub blach
podwozia;
b)pęknięcia (korozyjne lub zmęczeniowe) blach podwozia;
c) pęknięcia spoin w miejscach łączenia profilów szkieletu (węzłach kratownicy);
d)pęknięcia lub oberwanie wsporników podłużnych lub poprzecznych szkieletu
powodujące stopniowe zmniejszanie sztywności szkieletu.
4. Właściwy stan techniczny autobusu w tym zespołów, układów i elementów oznacza, że
zachowują one swoje własności użytkowe oraz nie występuje żadna wada
(spowodowana procesami starzenia się lub niewłaściwą jakością prac przeprowadzonych
przez Wykonawcę) uniemożliwiająca ich dalszą normalną eksploatację,
a w szczególności nie występuje co najmniej jedna z niżej wymienionych wad:
a) wywołująca zagrożenie bezpieczeństwa na drogach publicznych;
b) powodująca niesprawne funkcjonowanie pojazdu lub uniemożliwiająca jego normalne
użytkowanie;
c) zmniejszająca wygodę jazdy kierowcy lub pasażerom;
d) wpływająca na przedwczesne zużycie pojazdu lub innych jego zespołów i układów.
5. Właściwy stan techniczny powłoki lakierniczej oznacza, że powłoka lakiernicza
zachowuje swoje własności ochronne i dekoracyjne oraz nie występuje jedna
z następujących wad (spowodowanych procesami starzenia się powłoki lub niewłaściwą
jakością prac przeprowadzonych przez Wykonawcę):
a) wady wykonawcze (w tym: rysy po szlifowaniu, wtrącenia obcych ciał stałych,
kratery, zmarszczki, zacieki, złuszczenia itp.);
b) zmatowienia powłoki lub jej odbarwienia;
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c) rysy lub mikropęknięcia powłoki;
d) punkty korozji, korozja podpowłokowa lub pęcherze;
e) utrata przyczepności lub spoistości, kruszenie się lub miejscowe odpadanie powłoki.
6. Wszystkie przeglądy gwarancyjne i okresowe pojazdu oraz zabudowy wymagane
w warunkach gwarancji i rękojmi wykonywane będą na koszt są na koszt Wykonawcy.
Jeżeli przegląd będzie wymagał transportu przedmiotu umowy lub jego części do punktu
serwisowego koszty i ryzyko transportu obciążają Wykonawcę.
7. W okresie gwarancji i rękojmi wszystkie naprawy gwarancyjne i w ramach rękojmi
przeprowadzone będą przez autoryzowany serwis na koszt i ryzyko Wykonawcy
w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia usterki. Strony dopuszczają zgłoszenie
usterki zarówno w formie pisemnej jak i za pomocą faksu, telefonicznie lub drogę
elektroniczną.
8. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas wykonywania naprawy gwarancyjnej,
a w przypadku braku możliwości jazdy na skutek uszkodzenia podlegającego naprawie
gwarancyjnej, również o czas unieruchomienia autobusu do momentu odebrania
z naprawy sprawnego przedmiotu umowy.
9. W przypadku gdy czasu naprawy gwarancyjnej lub w ramach rękojmi pojazdu
przekroczy 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest od 6 dnia roboczego na
własny koszt udostępnić Zamawiającemu pojazd zastępczy o parametrach
porównywalnych z przedmiotem umowy.

1.
a)

b)

c)

d)

e)

2.

§7.
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (uchybienie terminowi z §3 ust. 1
umowy) w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa
w §2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.
za zwłokę w wymianie przedmiotu umowy na nowy lub wolny od wad i usterek –
w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §2 ust. 1
umowy za każdy dzień zwłoki,
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi –
w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §2 ust. 1
umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad lub
usterek
za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia
ryczałtowego brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy
za zwłokę w zapewnieniu Zamawiającemu pojazdu zastępczego w warunkach
opisanych w §6 ust. 9 umowy wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,
o którym mowa w §2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,
o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem §8 umowy.

6

3. Kara umowna naliczana jest w formie noty księgowej i wymagalna staje się z chwilą
zawiadomienia drugiej Strony o jej naliczeniu. Łączna wysokość kar umownych nie
może przekroczyć 25 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §2
ust. 1 umowy
4. Zapłata kary umownej należnej Zamawiającemu od Wykonawcy może nastąpić
w drodze potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. Naliczenie kary umownej nie wyklucza prawa Strony do dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogólnych.
6. W przypadku utraty przez Zamawiającego w całości lub części dotacji ze środków
o których mowa w §1 ust. 2 umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty utraconej
dotacji wraz z pozostałymi kosztami, którymi zostanie obciążony Zamawiający przez
podmiot dotujący.
§8.
Umowne prawo odstąpienia
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy na podstawie na podstawie
art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710).
2. W przypadku opóźnienia w wydaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu
określonego w §3 ust. 1 umowy przekraczającego łącznie 20 dni (z zastrzeżeniem §9
ust. 1), pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego
i wyznaczenia na piśmie 14 dniowego terminu wydania przedmiotu umowy w trybie
opisanym w §4 i §5 umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez
obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu. W takim przypadku Zamawiający nie
będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie ten poniósł w związku
z realizacją umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga pod rygorem nieważności formy
pisemnej i doręczone powinno zostać drugiej stronie za pomocą listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru.
§9.
Zmiana umowy
1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710) przewiduje możliwość zmiany
zawartej Umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie dotyczącym
przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku działania siły
wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy w terminie.
2. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710) dopuszcza zmiany zawartej
Umowy, których łączna wartość będzie niższa niż 10% jej wartości pierwotnej,
a zmiany te nie spowodują zmiany ogólnego charakteru Umowy.
3. Zamawiający i Wykonawca mają prawo za obopólną zgodą dokonać zmiany umowy
w zakresie dotyczącym wymagań technicznych przedmiotu umowy w przypadku:
a) pojawienia się na rynku po zawarciu umowy nowych rozwiązań technicznych lub
technologicznych pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdu,
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b) zaniechania lub wycofania z produkcji określonych materiałów lub elementów
wskazanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
c) zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub norm.
Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczności, stanowiących podstawę zmiany oraz
złożenia stronie umowy wniosku o zmianę wraz z przygotowanym projektem aneksu
do umowy.
Wszelki zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy
pisemnej.
§10.
Postanowienia końcowe
Strony w celu należytej realizacji zamówienia zobowiązane są, każda w swoim
zakresie, do współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy, w szczególności
wzajemnego informowania się o przebiegu umowy, zgłaszaniu wątpliwości
i problemów, a także szybkim reagowaniu i podejmowaniu decyzji, niezbędnych dla
prawidłowej jej realizacji.
Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym
w sprawach związanych z wykonaniem umowy jest: ……………........….....................
tel. ………………………, e-mail: …………….……
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą
w sprawach związanych z wykonaniem umowy jest: ………………….........................,
tel. ………………………, e-mail: …………….………….……
Wszelkie spory mogące wyniknąć ze stosowania postanowień niniejszej umowy
Strony będą starać się rozwiązywać polubownie, a w przypadku braku osiągnięcia
porozumienia, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jedne dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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