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Nr sprawy:         / 2018 

UMOWA 

Nr:.................................. 

 
W dniu ……………… 2018 r. , w Łodzi pomiędzy: 
 
Miastem Łódź - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, 
90 - 012 Łódź , w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta 
Miasta Łodzi Zarządzeniem nr 7770/VII/18 z dnia 15 lutego 2018 roku działa Pan Piotr Rydzewski 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi 
 

(zwanym dalej ,,Zamawiającym”)  
a 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(zwanym dalej ,,Wykonawcą”) 
 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego, 
zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 
2017 roku, poz. 1579 ze zm.) zawarto umowę o następującej treści. 
 

§ 1 
Przedmiot umowy  

 
1. Przeprowadzenie okresowej kontroli, polegającej na badaniu instalacji elektrycznej i 
piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków 
ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów dla potrzeb 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi zgodnie z niżej wymienioną specyfikacją 
 
2.Przedmiot umowy należy wykonać kompleksowo, zgodnie ze złożoną ofertą. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia. 
4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonania przedmiotu 

umowy oraz dokonał oceny technicznej budynku w zakresie robót do wykonania. 

5. Uzgodnienia dokonywane przez Wykonawcę z Zamawiającym wymagają formy pisemnej, pod 
rygorem nieważności. 
6. Sprawdzanie robót przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy  
z tytułu ujawnionych wad w późniejszym terminie. 
7. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć istniejące instalacje i istniejącą wokół infrastrukturę. W 

przypadku niewywiązania się z powyższego zobowiązania, które skutkować będzie uszkodzeniem 

wymienionych systemów i infrastruktury, Zamawiający zleci wykonanie ich naprawy osobie trzeciej i 
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wystawi fakturę obciążającą Wykonawcę kosztami, jakie poniósł Zamawiający w związku z powyższym 

zleceniem. W tym przypadku Zamawiający uprawniony jest również do naliczenia kary umownej, o 

której mowa w § 12 ust. 1 pkt. 5. 

8. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych i na własny koszt dostarczy je na 
teren budowy. 
9. Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, zobowiązuje się do usunięcia odpadów powstałych 
w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót, zgodnie z zapisami określonymi ustawą z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.). 
 

§ 2 

Zatrudnienie osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.  

1. Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót, o ile nie będą 

wykonywane przez dana osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były 

wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę. 

2.Zatrudnieni przez Wykonawcę pracownicy muszą posiadać wymagane uprawnienia SEP. 
 
                                                                                        § 3 

Teren budowy  

1. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody 

powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia i złoży Zamawiającemu    w         

formie pisemnej protokoły z przeglądów instalacji elektrycznej będących przedmiotem umowy  

odrębnie dla każdego obiektu. 

 

§ 4 

Terminy realizacji przedmiotu umowy  

1.Za zakończenie realizacji przedmiotu umowy Strony uznają datę przyjęcia wszystkich protokołów      

dotyczących przedmiotu umowy.  

2.Termin rozpoczęcia robót – w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. 

3.Termin zakończenia robót –   35  dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

§ 5 

Wykonanie robót 

1.Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie w terminie ustalonym w  harmonogramie       

opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego    w   terminie 5 dni od  

daty podpisania umowy. 

3. Podczas realizacji przedmiotu umowy pracownicy wykonawcy są zobowiązani wykonać 

drobne naprawy poprawiające wartość pomiarów. Za wykonanie drobnych napraw nie przysługuje 

odrębne wynagrodzenie. 

4. Jeżeli podczas realizacji przedmiotu umowy pracownicy Wykonawcy stwierdzą, że stan 
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instalacji elektrycznej stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie pisemnie zawiadomić Zamawiającego. 

5.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z: 

1) obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zgodnym z art. 62 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz.1126 z późniejszymi zmianami), 

Polskimi Normami obowiązującymi w tym zakresie, mającymi bezpośrednie zastosowanie 

dyrektywami i normami Unii Europejskiej oraz sztuką budowlaną; 

2) najwyższą starannością, zapewniając najwyższą jakość wykonywanych robót i właściwą organizację 

robót, 

6. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować roboty w sposób nienarażający użytkowników obiektu 

na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, powodujące niemożność 

prowadzenia bieżącej działalności z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do stałego zapewnienia dostępu do budynku pracownikom jak i 

klientom Zamawiającego, 

8. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy nie później niż w dniu dokonania 

zgłoszenia robót do odbioru. Wykonawca uporządkuje teren budowy usuwając swój sprzęt, odpady i 

pozostałości po robotach w celu przekazania go Zamawiającemu w stanie czystym i nie budzącym 

zastrzeżeń.  

9. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia otoczenia i wyposażenia budynku Wykonawca    

zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt. W 

przypadku niewykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w 

przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu Zamawiający dokona 

niezbędnych napraw na koszt Wykonawcy i obciąży go poniesionymi w tym zakresie kosztami. 

10.Podczas realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów,  przyrządów i 

urządzeń posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty i znaki bezpieczeństwa. 

11.Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wyrządzenia szkód osobom trzecim w  trakcie      
realizacji umowy.       
12.Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania terenu budowy do dnia 
zakończenia odbioru końcowego i w szczególności zobowiązany jest do: 

1)Ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

2)Nadzoru nad BHP, 

3)Ustalania i utrzymania porządku, 

4) Odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia. 

13.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i osobowe spowodowane 
swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych. 
14.Wykonawca na bieżąco będzie usuwał zanieczyszczenia powstałe w trakcie wykonywania prac 
budowlanych. 
15.Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować miejsce realizacji robót. 
16.Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania pełnej dokumentacji odbiorowej (protokoły 
badania będące przedmiotem umowy). 
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17.Jeżeli na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotów uczestniczących w 
realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej szkody w 
infrastrukturze, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia lub naprawienia na własny koszt w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 
13.Jeżeli Wykonawca opóźnia się w realizacji powyższych postanowień, Zamawiający zleci usunięcie 

awarii, usterki lub innej szkody w infrastrukturze, o której mowa w pkt. 17, na koszt Wykonawcy bez 

konieczności uzyskania sądowego zezwolenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 6 

Odbiór robót 

1.Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót jest faktyczne wykonanie robót.  

2.Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu w formie pisemnej zakończenie realizacji  

robót określonych w § 1 ust. 1 - 3 w formie protokołu przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej, 

będącego przedmiotem umowy odrębnie dla każdego obiektu. 

 
§ 7 

Strony ustalają, że brak znajomości rzeczywistego stanu obiektu, którego terenie zostaną wykonane 

przeglądy będące przedmiotem umowy stanowić będzie ryzyko Wykonawcy w aspekcie ewentualnego 

ustalenia jego odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania umowy. Zastrzeżenia zgłoszone 

przez Wykonawcę po podpisaniu umowy dotyczące wyżej wymienionych obiektów, nie będą 

stanowiły podstawy do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę 

przesunięcia terminu zakończenia robót.  

§ 8 

Nadzór 

 

1. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego pełnić będzie 

…………………………………………… tel. nr …………………………. 

2. Zamawiający ma prawo zmiany osoby ( osób ) wymienionej/nych w ust.1 bez zgody 

Wykonawcy, powiadamiając go o tym pisemnie, co nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 

§ 9 

Wynagrodzenie  

 

1. Wartość robót będących przedmiotem umowy Strony ustalają na kwotę …................ zł 

netto(słownie: …..........., ..../100), …............. zł brutto (słownie: …..................., ...../100) 

2. Za roboty niewykonane wynagrodzenie nie przysługuje. 
3. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy miało przekroczyć kwotę określoną w ust. 1. 
strony mogą dokonać tej zmiany w drodze aneksu do umowy. 
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4.Rozliczenie przedmiotu umowy pomiędzy Stronami nastąpi po wykonaniu całości robót na 
podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT za wykonane roboty. Podstawą wystawienia 
faktury VAT będzie fakt złożenia protokołów określonych w § 6 ust. 2. 
5. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty w terminie do 30 dni licząc od następnego dnia po 
otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi załącznikami. 
6. Wykonawca wystawi fakturę, która musi zawierać następujące dane: 

 

Nabywca: 
Miasto Łódź 

ul. Piotrkowska 104 

90 – 926  Łódź 

NIP 7250028902 

 

Odbiorca: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 
ul. Kilińskiego 102/102a 

90-12 dź 
 

7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymanie faktury w formie elektronicznej. 

 

§12 

Kary umowne 

1. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w następujących przypadkach: 

1) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 4 ust.3 umowy w wysokości 0,5 % wartości brutto, 

o której mowa w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

2)za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji i rękojmi 

w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 

3)za niewywiązanie się z obowiązku uporządkowania terenu budowy nie później niż w dniu dokonania 

zgłoszenia robót do odbioru, w wysokości 0,2% wartości brutto określonej w § 9 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia, 

4)za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 20 % wartości brutto, o której mowa w  § 9 ust.1, 

5)za każdy przypadek niewywiązania się z obowiązku zabezpieczenia instalacji i infrastruktury 

opisanych w § 1 ust. 7 w wysokości 500,00 zł za każdorazowe niezabezpieczenie potwierdzone 

komisyjnym protokołem, 

6)za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5 % 

wartości określonej w § 9 ust. 1 za każdy dzień przerwy dłuższy niż 3 dni. 

7)za nieprzestrzeganie przepisów BHP – 1000 zł za każdorazowe przewinienie z chwilą jego 

stwierdzenia. 

8)za opóźnienie w rozpoczęciu robót w wysokości 1000 zł za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.      
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2.Naliczoną przez Zamawiającego karę umowną Wykonawca zobowiązuje się zapłacić w terminie 14 

dni kalendarzowych od otrzymania stosownego pisemnego wezwania. 

3.Należność z tytułu kar umownych może zostać potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. 

4.Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach 

ogólnych określonych przepisami kodeksu cywilnego. Zapłata kary umownej nie wyklucza 

dochodzenia przez Zamawiającego wykonania zobowiązań zgodnie z postanowieniami umowy. 

 

§ 13 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w następujących przypadkach jeżeli: 
1) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku zamawiający będzie uprawniony do 
zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa i obowiązki 
stron umowy, w szczególności podwyższenia stawki podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia (w 
takim przypadku wartość wynagrodzenia brutto pozostaje bez zmian), 
2)zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Strony. 
 
2.Zamawiającyp przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia lub jego 
terminów pośrednich w przypadku: 
1) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. 
nieprzewidzianych dla danego miesiąca warunków atmosferycznych, nieprzewidzianych pozostałości 
archeologicznych, nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami 
infrastruktury, niewypały, niewybuchy uniemożliwiające terminowe wykonanie zamówienia, 
2)zawieszenie robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących okoliczności:  

 nieprzewidzianych dla danego miesiąca warunków atmosferycznych, nieprzewidzianych 
pozostałości archeologicznych archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami 
infrastruktury, niewypały, niewybuchy uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych, 

  przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp., o ile  
ma  zastosowanie w danej sprawie  

4)Siły  wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego,  
o charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności 
5)konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy  - tylko o okres przesunięcia,  
3.Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 muszą zostać udokumentowane poprzez załączenie zdjęć, 

rysunków, raportów szkiców. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona 
występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty 
powzięcia wiadomości o takiej okoliczności oraz nie później niż 10 dni przed końcem terminu 
realizacji przedmiotu umowy. Niespełnienie ww. warunków będzie skutkowało pozostawieniem 
wniosku bez rozpatrzenia. 

4. Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe   
     wynagrodzenie.  
5. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych 

przez Wykonawcę. 
6. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin wykonania 

umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej 
przedmiotu w sposób należyty. 
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§14 

Odstąpienie od umowy 

 

1.Poza przypadkami wymienionymi w kodeksie cywilnym i innych przepisach, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1)gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dłużej niż 3 dni 

kalendarzowe, 

2) w przypadku realizacji umowy w sposób niezgodny z umową, po uprzednim bezskutecznym 

wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń i bezskutecznym upływie terminu wskazanego w 

wezwaniu, 

3) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub otwarto likwidację 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

4) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

2.Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3.W wypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, 
sporządza  protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,  
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 
która odstąpiła od umowy, 
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór prac przerwanych oraz prac 
zabezpieczających. 
4.Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia, 
2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

5.Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia 
wiadomości o przyczynie odstąpienia.  
6.W przypadku odstąpienia od umowy z powodów zależnych od Wykonawcy, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zaliczenia wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac na poczet zastrzeżonych w umowie 
kar pieniężnych. 
7.Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać przyczyny odstąpienia. Uprawnienie do odstąpienia od umowy 

przysługuje w terminie 30 dni od dnia podjęcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

8.W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, 

2) Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych dokona protokolarnego odbioru robót według stanu 

na dzień odstąpienia od umowy, 
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3) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku według stanu na dzień odstąpienia od umowy, 

4) Zamawiający ustosunkuje się do przedłożonego przez Wykonawcę protokołu w terminie 7 dni 

kalendarzowych, a w przypadku, gdy protokół nie został sporządzony prawidłowo, Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę w tym terminie, a Wykonawca zobowiązany jest do jego poprawienia w 

terminie 3 dni kalendarzowych od daty powiadomienia, 

5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz wszelkie 

dokumenty związane z realizacją umowy, 

6) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni kalendarzowych uporządkuje teren robót 

oraz usunie dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia. 

9.W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający dokona zapłaty za wykonane i odebrane roboty 

na zasadach określonych w § 9. 

10.W przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę 
majątku na rzecz wierzycieli, Zamawiający uprawiony jest do wypowiedzenia niniejszej umowy ze 
skutkiem natychmiastowym. 
 

§ 15 

Obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

1.Wykonawca będzie miał obowiązek posiadać polisę OC od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności w kwocie nie mniejszej niż 10.000,00 złotych i dostarczył ją 
Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. Polisa OC stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 
2.Jeżeli polisa OC wystawiona zostanie na okres krótszy niż okres na jaki zawarto umowę, 
Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu nie później niż 30 dni przed upływem 
terminu obowiązywania polisy OC, dokumenty potwierdzające przedłużenie jej obowiązywania. 
3.W razie nieprzedłużenia polisy OC przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zawarcia umowy 
ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia potrącone zostaną z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

§16 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, , 

Prawa budowlanego, przepisy Ustawy o Finansach Publicznych oraz inne właściwe przepisy. 

2.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3.Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4.Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5.Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

6.Umowa obowiązuje od dnia podpisania. 
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Załączniki do umowy: 

 

 1.Kserokopia Zapytania ofertowego stanowiąca Załącznik nr 1 , 

2.Kserokopia formularza ofertowego, stanowiąca Załącznik Nr 2, 
3.Polisa OC stanowiąca Załącznik nr 3. 
4.Kserokopia uprawnień SEP Wykonawcy  
5.KRS Wykonawcy 
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