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Z a ł ą c z n i k  n r  2  d o  z a p y t a n i a  o f e r t o w e g o   

 
UMOWA nr ...... /2022 (wzór) 

 
zawarta w dniu ………………….. 2022 roku w Nowym Sączu  
 
pomiędzy:                  Powiatem Nowosądeckim w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg   
                                                 w Nowym Sączu  33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136 
 
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez: 
1. Dyrektora  – 

 
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego  –  
 
a  
………………………………………………………………………… 
siedziba: …………………………………………… 
NIP: ……………………….., REGON: …………………. 
 
zwanym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ” 
 
 

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o zamówienie publiczne  
w trybie zapytania ofertowego (nr sprawy PZD-ZAM.261.66.2022.WB) została zawarta umowa  
o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do wykonania zadania pn.:  
Modernizacja budynku administracyjnego w zakresie wymiany pokrycia dachowego wraz z robo-
tami towarzyszącymi. 

2. W ramach zamówienia należy wykonać następujące prace: 
a. Roboty rozbiórkowe (pokrycie dachu z łatami, podbitki, orynnowanie, rury spustowego 

oraz obróbki blacharskie), 
b. Wzmocnienie więźby dachowej, 
c. Montaż łat oraz kontrłat 
d. Montaż membrany dachowej, 
e. Montaż nowej blachy, 
f. Montaż rynien i rur spustowych, 
g. Podbitki, obróbki blacharskie, 
h. Wykonanie włazu dachowego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, warun-
kami niniejszego zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi 
przepisami i polskimi normami, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, oddania przed-
miotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym, oraz do usunięcia wad 
występujących w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialności za wady, oraz w okresie 
rękojmi za wady fizyczne.  

4. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów Wykonawcy. 
 

§ 2 
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 40 dni od daty podpisania umowy. 
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2. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy 
w następujących przypadkach: 

2.1. zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót, 
2.2. wystąpienia robót dodatkowych, 
2.3. niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu, ujemne temperatury 

itp.) uniemożliwiających realizację robót zgodnie z warunkami umowy. 
 

§ 3 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy : 

a. przekazanie placu budowy w terminie 3 dni od daty podpisania umowy, 

b. dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w niniejszej 

umowie 

c. terminowa zapłata za wykonanie przedmiotu umowy, 

2. Zamawiający uprawniony jest do: 

a. kontrolowania prawidłowości wykonania robót budowlanych, w szczególności ich jakości, 

terminowości i użycia właściwych materiałów, 

b. zgłaszania zastrzeżeń i żądania od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy osoby lub osób, 

które jego zdaniem nie posiadają wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych 

zadań, lub których obecność z innych względów jest uznana przez niego za niepożądaną. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją przetargową i 

obowiązującymi przepisami i normami, 

b. przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów umożliwiających ocenę prawidłowo-

ści wykonania przedmiotu zamówienia,  

c. przywrócenie do stanu pierwotnego miejsc wewnątrz i na zewnątrz placu budowy zaję-

tych czasowo, w związku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa ewentualnych 

szkód . W razie niewykonania tego zobowiązania Zamawiający, na podstawie komisyjnie 

sporządzonego protokołu i wyceny, obciąży Wykonawcę kosztami za niewykonanie wy-

mienionych powyżej robót, 

d. utrzymywanie w czystości miejsca wykonywania robót. W razie niewykonania tego zobo-

wiązania przez Wykonawcę, Zamawiający zleci uporządkowanie terenu i zaplecza innej 

firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę, 

e. zachowanie należytej ostrożności w czasie prowadzenia robót w sąsiedztwie elementów 

już wykonanych celem uniknięcia uszkodzeń i zniszczeń. Jeżeli wystąpią takie szkody, to do 

usunięcia ich skutków na własny koszt zobowiązany jest Wykonawca, 

f. dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska w miejscu re-

alizacji robót i na terenie przyległym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu 

oraz utylizacji odpadów, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Za-

mawiającego, 

g. prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż. a w tym: aktualne badania lekarskie 

pracowników oraz odpowiednie szkolenia, właściwe przechowywanie materiałów i urzą-

dzeń, zapewnienie używania przez pracowników odzieży ochronnej i roboczej itp., 

h. odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w miejscu realizacji robót i na 

terenie przyległym w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawia-

jącego, 
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i. ochrona i odpowiedzialność za materiały i urządzenia stanowiące jego własność, użyte na 

potrzeby realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczęcia wykonywania przedmio-

tu umowy do dnia odbioru końcowego, 

j. uporządkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza przed terminem protokolarne-

go odbioru robót. 

k. przerwanie robót, w przypadku kiedy Zamawiający uzna to za konieczne.  

4. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących inter-
pretowania umowy odbywać się będzie co do zasady w drodze korespondencji elektronicznej na 
wskazane poniżej adresy e-mail: 

a. adres poczty elektronicznej zamawiającego – biuro@pzd.nowy-sacz.pl 
b. adres poczty elektronicznej wykonawcy - …………………………………………………… 

5. Nadzór inwestorski sprawował będzie: ……………………….. Inspektor Nadzoru działa w granicach 

umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). 

6. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: ……………………………., posiadającego uprawnie-

nia budowlane nr …………………………………., który jest jednocześnie osobą odpowiedzialną za realiza-

cję zamówienia ze strony Wykonawcy. 

7. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budow-

lane. 

8. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu pełną dostępność do robót. Wykonawca jest zobo-

wiązany informować Zamawiającego, kiedy roboty zanikające oraz ulegające zakryciu będą gotowe 

do zbadania i odbioru. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, zobo-

wiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przy-

wrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

9. Jeżeli, pomimo dochowania wymogów opisanych w ust. 8, Zamawiający poweźmie podejrzenia co 

do jakości wykonanych robót, to poleci Wykonawcy odkryć roboty w takim zakresie, jaki uzna za 

konieczny. Jeżeli zastrzeżenia Zamawiającego okażą się zasadne to na Wykonawcy ciążą obowiązki 

analogiczne jak w przypadku zakrycia robót, o którym mowa w ust. 8 oraz zobowiązany będzie do 

wykonania tych robót ponownie - zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacją na swój 

koszt. Jeżeli nie zostaną stwierdzone nieprawidłowości w wykonanych robotach odtworzenie ro-

zebranych elementów zostanie wykonane na koszt Zamawiającego wg cen jednostkowych wynika-

jących z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 

 
§ 4 

1. Strony nin. umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w  § 1 ustalają 
wynagrodzenie rw wysokości:  
Brutto:   ……………………. PLN słownie:…………………………………………  

(cena zawiera obowiązujący podatek VAT)  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu realizowanego zadania (do 50% 

wartości) z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia  w oparciu o kosztorys ofertowy.  

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy co oznacza, że Wykonawca nie może 

żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewi-

dzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realiza-

cją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związa-

nych z realizacją przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 

przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego okre-

ślonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
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5. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, 

najmu sprzętu i stawek robocizny – jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu za-

mówienia, z zastrzeżeniem ust. 6 i 8. 

6. Strony ustalają, że uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe może ulec obniżeniu w następujących 

przypadkach:  

a. zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego robót,  

b. odstąpienia od umowy.  

7. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 6, podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia 

wynagrodzenia ryczałtowego będzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres ro-

bót, dokonany w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla elementów robót nie ujętych w 

kosztorysie ofertowym, w szczególności w przypadku odstąpienia od umowy, wartość tych robót 

zostanie ustalona według średnich stawek, narzutów i innych czynników cenotwórczych opubliko-

wanych w najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD. 

8. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w 

toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówie-

niem w ramach niniejszej umowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest wykonać te ro-

boty przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów oraz stawek 

kalkulacyjnych wynagrodzenia, określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a dla elemen-

tów robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym, wartość tych robót zostanie ustalona według cen 

jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę, które nie mogą przekraczać średnich sta-

wek, narzutów i innych czynników cenotwórczych opublikowanych w najnowszych informatorach 

wydawnictwa SEKOCENBUD. 

9. Zakres i koszt robót dodatkowych określony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawcę pro-

tokołem konieczności z uwzględnieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 

Podstawą realizacji robót dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiającego protokół koniecz-

ności i aneks do niniejszej umowy. 

 

§ 5 
1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za zrealizowanie przedmiotu zamówienia nastąpi jednorazowo na 

podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po zrealizowaniu zamówienia w całości.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego 

poprzez dopuszczenie rozliczenia robót fakturami częściowymi (nie więcej niż 1 dodatkową 

fakturą) w przypadku wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy o więcej niż 30 dni z uwagi 

na okoliczności opisane w § 2  ust. 2 lub dla ewentualnych robót dodatkowych.  

3. Do prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawca dołączy protokół odbioru podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 

4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom wraz z fakturą, Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawców z ich 
udziałem finansowym i rzeczowym oraz dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowiązań wynikających  
z udziału podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w realizacji części zamówienia objętego 
fakturą. Brak potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom wstrzymuje dokonanie zapłaty faktury. 

5. Wykonawca wystawi fakturę za zrealizowane roboty na Nabywcę tj.:  Powiat Nowosądecki, 33-300 
Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33, NIP 734-35-44-080; Odbiorca:  Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym 
Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136. 

6. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 
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(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.) istnieje możliwość wystawiania i przekazania 
Zamawiającemu faktury VAT drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania przy pomocy poniższych danych: 
6.1. Rodzaj adresu PEF: NIP 
6.2. Numer adresu PEF: 7342624078 

7. Należności za wykonane roboty budowlane płatne będą przez Zamawiającego przelewem za 
pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) na rachunek bankowy Wykonawcy  
nr ………………………………………………. 

8. Wykonawca jest zobligowany wpisać numer umowy na e-fakturze. 
9. W przypadku jeżeli na wystawionej przez wykonawcę fakturze zostanie podane konto wykonawcy, 

które nie znajduje się na „Białej liście podatników” zapłata za fakturę zostanie dokonana na konto 
podane na dzień wystawienia faktury na „Białej liście podatników”. 

10. Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną 
na piśmie. 

11. Zamawiający, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT, ma obowiązek zapłaty 
należności za wykonany przedmiot umowy w terminie 21 dni, licząc od dnia wpływu faktury VAT 
do siedziby Zamawiającego. 

12. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
13. Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności po dokonaniu 

korekty i przedłożeniu jej Zamawiającemu. 
 

§ 6 
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI ZA WADY, ZASADY ODBIORU ORAZ 
KATALOG KAR UMOWNYCH 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od 

dnia odbioru końcowego.  
2. Zamontowana blacha dachowa objęta jest …………. – letnią gwarancją jakości producenta (min. 10 

lat).  
3. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i 

usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub drogą elektroniczną) powiadomienia 
przez Zamawiającego.   

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, 
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.  

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na 
ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.   

6. ZASADY ODBIORU  
6.1. Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie wykonane-

go przedmiotu, po sprawdzeniu jego należytego wykonania.  
6.2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady :  

a. nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad  
b. nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może jeżeli wady nie uniemożliwiają użytko-

wania przedmiotu umowy  zgodnie z jego  przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za 
ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i  technicznej.  

6.3. Jeżeli odbiór został dokonany Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązań 
wynikających z umowy od  daty gotowości do odbioru. Z czynności odbioru sporządza się pro-
tokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Protokół odbioru podpi-
sany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. 
Dzień ten stanowi datę odbioru.  

7. Katalog kar – zdarzeń powodujących obowiązek zapłaty kar umownych i podstawy ich liczenia:  
7.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:  

a. za zwłokę w oddaniu określonego  w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,  
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b. za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i 

gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki 

liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c. za realizację robót bez nadzoru osób posiadających wymagane uprawnienia budowlane 

w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

d. za każdy inny stwierdzony przypadek realizacji zamówienia niezgodnie z warunkami 

określonymi w niniejszej umowy w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

e. tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 20,0% od 
całości wynagrodzenia umownego.  

7.2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki ustalonych za każdy dzień zwłoki staje się 
wymagalne: 

a. za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu  
b. za każdy rozpoczęty następny dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

7.3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego 
do wysokości poniesionej szkody.  

7.4. Przez podpisanie niniejszej umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar 
umownych z wynagrodzenia określonego § 4.   

 
§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
1.1. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 
7 dni – w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o 
nierozpoczęciu robót lub upływie 7 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;  

1.2. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 
niniejszą umową, przedmiarem robót lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 7 dni 
od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 
2.1. Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania  

– w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie; 
2.2. Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru - w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez 
Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu 
odbioru. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia w terminie do 30 dni od daty powzięcia  
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają 
następujące obowiązki: 

4.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

4.2. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

4.3. w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 4.2 powyżej, Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę, 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu 
robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia. 
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6. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym 
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od 
umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu 
podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 
§ 8 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy ustaw: 
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz 
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). 

3. Integralną część umowy stanowią załączniki: 
3.1. Oferta Wykonawcy 

 
§ 9 

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach – dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz 
dla Wykonawcy.  
 
 

 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                       WYKONAWCA: 
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Przy kontrasygnacie         

Głównego Księgowego:           


