
Załacznik nr 3 (projekt) 

 

 

UMOWA Nr MSZ. SRI. ………………. /2016/ 

 

Zawarta w dniu …………… .2016 r. pomiędzy: 

SP ZOZ Miejskim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Częstochowie przy  

ul. Mirowskiej 15, 42 – 200 Częstochowa  

NIP: 949-17-63-544;   REGON: 151586247    KRS: 0000026830 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora   Wojciecha Koniecznego  

zwany dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

a 

…………………………………………………………………………….. 

z siedzibą w ……………………………………………………………… 

NIP: ……………………….;   REGON: ……………………….  

reprezentowanym przez: 

…………………………………………….. …………………………   

   

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

 

o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa została zawarta na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia               

29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164) 

 

§ 1. 

 

1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót dla  zadania - „Poprawa 

warunków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie – w zakresie 

modernizacji Sali Porodowej i remontu pomieszczeń higieniczno – 

sanitarnych             w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym szpitala przy 

ul. Mickiewicza 12" 

 Zadanie finansowane w formie dotacji ze środków budżetu Gminy Miasta 

Częstochowa. 

1.1 Lokalizacja obiektów: Szpital przy ul. Mickiewicza 12. 

1.2 Zakres robót budowlanych:  

2. Szczegółowy zakres zadania zawiera Załącznik Nr 1 do Umowy.  

W zakresie zamówienia przewiduje się wykonanie robót budowlanych na 

podstawie przedmiaru robót. 

3. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 

oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 



4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane. 

§ 2. 
1. Ryczałtowa wartość wykonania części budowlanej przedmiotu umowy (wraz 

z podatkiem VAT) wynosi:   …………………… zł 
Słownie złotych: ………………………………………………………………… 

 w tym podatek VAT w wysokości 23%,tj   …………………………… zł 

 słownie złotych: ……………………………………………………… 

 cena netto w wysokości:  ……………………… zł 

 słownie złotych: ……………………………………………………………… 

2. Kwoty określone w ust. 1 zawierają wszystkie koszty związane z realizacją 

zadania i nie mogą ulec zmianie. 

3. Powyższe wynagrodzenie zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian 
w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT. 

§ 3. 

1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturą końcową. 

2. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę 

końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura 

końcowa będzie płatna w terminie 30-dniowym od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego.  

3 W przypadku wystąpienia opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy lub 
opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury 
zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy 
umieszczone w § 10 umowy. 

4. Faktura za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto 
wskazane przez Wykonawcę na fakturze. 

 
§ 4. 

1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy ustala się na dzień  …………… r. 

2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu 

odbioru końcowego, o  którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Terminy ustalone w ust. 1 ulegną przesunięciu w przypadkach wymienionych       

w § 11 ust. 2, pkt 4 i 5 

4. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą 
nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 

 

§ 5. 

Obowiązki stron. 

1. Obowiązki Zamawiającego.  
1.1.  Przekazanie Wykonawcy, w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę takiej konieczności, placu budowy. 
1.2.  Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy 

i socjalnych. 



1.3. Przekazanie (w miarę możliwości) w użytkowanie lub współużytkowanie 
znajdujących się na placu budowy pomieszczeń magazynowych, składowisk 
na odrębnie uzgodnionych zasadach. 

1.4. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, obejmującego wszystkie 
branże przedmiotu umowy. 

1.5.  Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach 
określonych w § 7 niniejszej umowy. 

1.6.  Regulowanie płatności wynikających z wystawianych, na zasadach 
określonych w § 3 niniejszej umowy, faktur.  

 

 
2. Obowiązki Wykonawcy: 
 

2.1. Przed rozpoczęciem prac zapoznanie się z dokumentami będącymi              

w posiadaniu Zamawiającego. 

2.2. Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 

2.3. Zorganizowanie placu budowy i wszystkich innych czynności niezbędnych 

do właściwego wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć 

i  oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, 

zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich 

drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokół terenu 

przeznaczonego pod budowę, używanych lub przecinanych przez niego 

podczas prowadzenia robót  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili 

przejęcia placu budowy. 

2.7. Wykonywanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Prawa Budowlanego i przepisami BHP. Kierownik budowy przed 

rozpoczęciem robót budowlanych powinien opracować plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, zwany ,,planem bioz” zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 

późn. zm.) oraz przedstawić go Zamawiającemu. 

 2.8.   Współpraca ze służbami Zamawiającego. 

2.9. Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru. 

2.10. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. 

2.11. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami. 

2.12. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych. 

2.13. Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac. 

2.14. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie 
po zakończeniu robót, lecz nie później niż 10 dni od daty dokonania odbioru 
końcowego. 

§ 6. 

 

1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu umowy  

Prowadzić będzie Inspektor Nadzoru:          Piotr Kaczmarczyk 

2. Kierownikiem budowy będzie:      ………………………………… 

posiadający (-a) uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Nr 

uprawnień: ………………………………….. 



3. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wyszczególnionych w ust. 2 i ust. 3 

niniejszego paragrafu oraz pozostałych osób przedstawionych w ofercie 

przetargowej, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

§ 7 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe 

wykonanie przedmiotu umowy, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. 

Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Protokół odbioru końcowego stanowić 

będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie 

czynności odbioru nastąpi w terminie do 2 dni, licząc od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno 

nastąpić najpóźniej 2 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia. Odbiór końcowy może 

nastąpić tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi żadnych wad czy usterek 

w przedmiocie odbioru. 

3. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również 

przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne 

przepisy. 

4. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości 

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności, świadectwa jakości, 

certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na 

stosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo 

dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.  

5. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie 

wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

6. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego 

pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca: 

6.1. nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego 

z umowy, 

6.2. ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną 

do tego komisję. O terminie przeprowadzenia czynności odbioru 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego 

odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i zażądania 

zapłaty należnego wynagrodzenia. 

7. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego wykonanych robót, na 

Zamawiającego przechodzi ryzyko jego utraty lub uszkodzenia. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 

osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego 

wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną 

stwierdzone wady: 

9.1. nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, 

wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 

protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin 

usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad, 



9.2. nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do 

utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, 

zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar 

umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 10 niniejszej 

umowy, 

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz 

drugi - odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

 

§ 8 

 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 3 lata licząc od dnia 

odbioru i przekazania do użytkowania wszystkich obiektów budowlanych, 

będących przedmiotem umowy. 

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi 

zostanie rozszerzona przez udzielenie 2 letniej gwarancji za wady fizyczne 

każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru i przekazania do 

użytkowania wszystkich obiektów budowlanych będących przedmiotem odbioru 

z wyjątkiem urządzeń, na które dostawcy udzielają innej gwarancji, lecz nie krócej 

niż 2 lata. 

3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny 

w terminie do 7 dni licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

 

§ 9 

  

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

okolicznościach: 

1.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 5 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach, 

1.2. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

1.3. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

1.4. wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych 

przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie, 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

2.1.Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub 

odmawia podpisania protokołu odbioru robót, 



2.3.Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  

następujące obowiązki szczegółowe: 

4.1. w terminie 2 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia, 

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej strony, z winy, której nastąpiło odstąpienie od 

umowy, 

4.3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 

nie  mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie 

objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, 

4.4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

4.5. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 dni, usunie z terenu 

budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 

5.1. dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

5.2. odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 4.3., 

po cenach uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, 

5.3. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

§ 10 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1.1.za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego za przedmiot umowy, 

1.2.opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – 

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy 

dzień opóźnienia, 

1.3.za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości  

0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia 

wyznaczonego na  usunięcie wad. 

2. Kary umowne, dotyczące opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za 

opóźnienie w  usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z 

faktury końcowej Wykonawcy. 

3. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 



4.  Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 

6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie 

usunięte w wyznaczonym terminie. 

 
 

§ 11. 

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnej konieczności 
wprowadzenia zmiany w niżej przedstawionym zakresie, z zastrzeżeniem art. 140 
ust 1 i 3 ustawy: 
1) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca 

z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy skutkująca sukcesją 
generalną. 

2) zmiany wynikające z powstania niezamierzonych niezgodności pomiędzy 
zapisami umowy, a treścią oferty. 

3) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot 
i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej i faktycznej Wykonawcy i/lub 
Zamawiającego skutkująca niemożnością realizacji przedmiotu umowy. 

4) zamawiający przedłuży termin realizacji przedmiotu umowy na uzasadniony 
wniosek Wykonawcy, jeśli konieczność przedłużenia wynikać będzie z powodu 
wystąpienia siły wyższej lub innych obiektywnych, uzasadnionych i nie dających 
się przewidzieć przyczyn. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa wyżej winien 
wpłynąć do Zamawiającego w terminie do 1 dnia od daty wystąpienia 
określonych w niniejszym punkcie zdarzeń. 

5) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zaszły 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

6) zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

7) zmiany wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne 
dla Zamawiającego lub zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu 
przedmiotu zamówienia. 

Powyższe wskazane zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub 
Wykonawcy za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy aneksem 
 

§ 12. 

1. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane 
bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu 
wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie 
zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie 
zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też 
faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana 
wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje 
w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę 
oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z 
umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej 



firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie 
indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.  

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia 
wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego 
bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek 
Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez 
uregulowanie  w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio 
na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie 
zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   

3. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 1 Wykonawca 
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 
w wysokości 10 % od wartości zamówienia wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej 
umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie 
narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

4. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 2, Wykonawca 
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 
w wysokości 10 % od wartości zamówienia wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej 
umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie 
narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

5. Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez 
Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania 
zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego 
oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości o naruszeniu przez 
Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu. 

 

§ 13. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie 

odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w 

tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Ustawa o zagospodarowaniu 

przestrzennym, Prawo zamówień publicznych. 

§ 14. 

Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 15. 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 

 



 


