
 

 
 

UMOWA NR …………………. 

zawarta w dniu …………… 2022 r. w Karlinie pomiędzy: 

Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino, NIP: 672-10-41-877, 

zwanym dalej „zamawiającym”, w imieniu i na rzecz którego działają: 

1) Waldemar Miśko - Przewodniczący Zarządu, 
2) Emilia Bury - Członek Zarządu, 
 
a ................. zwanym dalej „wykonawcą”, zaś wspólnie zwanymi w dalszej części umowy „stronami”, w 

rezultacie dokonania wyboru oferty wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” (dalej: 

„postępowanie”), została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania:  

a) opracowanie graficzne, wydruk, skład i dostawę ……………….,  

b) …………………………., 

zwanego dalej przedmiotem umowy, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (zwanym dalej OPZ), 

stanowiącym załącznik do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do SWZ. 

3. Miejsce dostawy - siedziba zamawiającego.  

4. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pn. „………………………”, w ramach programu 

………………….. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń co do jego 

zakresu oraz że uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia. 

6. W razie sprzeczności pomiędzy informacjami, co do zakresu zamówienia przyjmuje się, że wykonawca 

uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego 

dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmiany treści przedmiotowej SWZ. 

§ 2 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: …………………………… 

2. Z przekazania przedmiotu umowy zostanie sporządzony i podpisany przez strony protokół przekazania-

odbioru.  

3. W przypadku, gdy przy odbiorze zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy, wykonawca zobowiązany 

jest wady te usunąć poprzez dostarczenie niewadliwych elementów przedmiotu umowy, w terminie 

wskazanym przez zamawiającego. 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wykonawcy 

wynagrodzenia, ustalonego na podstawie oferty wykonawcy, do kwoty …. zł brutto (………....…/00) wraz z 

podatkiem od towarów i usług. 



 

 
 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, w tym wszelkie opłaty, ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z jego 

realizacją, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty i stanowi 

maksymalne wynagrodzenie wykonawcy płatne na podstawie wszystkich wykonanych prac w ramach 

umowy. 

3. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą odbywać się na podstawie jednostkowych cen 

ryczałtowych, które wynoszą: 

L.p. Nazwa elementu  Ilość 
Jednostkowa cena 

ryczałtowa 
(zł brutto 

Wartość 
(zł brutto) 

   
…………… …………...… 

   
…………… …………...… 

  
              Łączna cena (zł brutto):  ………………….. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne, po wykonaniu przedmiotu umowy, na rachunek bankowy wskazany przez 

wykonawcę, w terminie 30 dni od daty doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT/rachunku wraz z załącznikiem stanowiącym protokół przekazania-odbioru (w tym zestawienie 

wykonanych i niewadliwych dostaw), potwierdzonym przez osobę upoważnioną przez zamawiającego, z tym 

zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych 

do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zwanym dalej „wykazem”. Gdy 

w wykazie ujawniony będzie inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na 

rachunek bankowy ujawniony w wykazie. W przypadku gdy Wykonawca nie figuruje w wykazie zobowiązany 

jest ujawnić swój numer rachunku bankowego w wykazie. 

5. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny płatność faktury w przypadku niewywiązania się 

Wykonawcy z zobowiązania wynikającego z ust. 4. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia nie rodzi w tych 

przypadkach po stronie Zamawiającego opóźnienia i Wykonawcy nie przysługują odsetki z tego tytułu.  

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w doręczonej fakturze VAT/rachunku, termin zapłaty 

wynagrodzenia ulega przedłużeniu o okres, w którym wykonawca usunie stwierdzone nieprawidłowości. 

7. Obowiązujący podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

8. Strony ustalają, iż za dzień zapłaty będą traktować dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego. 

9. Strony ustalają, iż zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne należne od 

wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczególności kary umowne, przy czym potrącenie 

umowne nie ogranicza w żaden sposób prawa zamawiającego do potrącenia ustawowego. 

10. Wykonawca nie może, bez zgody zamawiającego, zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności 

powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. 

11. W przypadku realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców, wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć do faktury VAT/rachunku oświadczenia podwykonawców o braku wymagalnych zobowiązań 

wykonawcy wobec podwykonawcy. 

12. Wykonawca może wysyłać ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną, zgodnie z zasadami określonymi w 

ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 



 

 
 

na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1666 ze zm.), 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (dostępnego pod adresem https://efaktura.gov.pl), 

zwanego dalej „platformą”. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem platformy. 

§ 3a 

1. Przedstawicielem zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będzie: …….…. lub inna osoba 

upoważniona przez zamawiającego. 

2. Przedstawicielem wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy będzie: …, numer tel. ..., adres e-mail: … 

§ 3b 

1. Wykonawca przekaże zamawiającemu drogą elektroniczną w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia 

niniejszej umowy projekt graficzny przedmiotu zamówienia wymienionego w §1 ust. 1 a i 1b celem uzyskania 

akceptacji. 

2. Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania przekaże drogą elektroniczną ewentualne 

uwagi lub zastrzeżenia. Brak odpowiedzi w powyższym terminie oznaczać będzie akceptację projektów 

graficznych przez zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić powyższe uwagi lub 

zastrzeżenia, z zastrzeżeniem wynikających skutków z niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu oraz jakości wykonywanych prac. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi lub przy pomocy 

podwykonawców, za których działania lub zaniechania działań ponosi pełną odpowiedzialność. 

2. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

3. Wykonawca do składanej faktury zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o wyłącznym wykonywaniu prac 

siłami własnymi lub informację o podwykonawcach, których prace zostały objęte składaną fakturą, wraz z 

wartością tych prac. Przy składaniu faktury wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia swoich 

podwykonawców i ich dalszych podwykonawców, o uregulowaniu zobowiązań finansowych za wykonane 

prace, objęte dotychczasowymi fakturami. Zamawiający ma prawo zatrzymać płatność faktury wykonawcy, 

do czasu złożenia powyższych oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Wykonawca 

ponosi skutki ewentualnego zatrzymania płatności przez zamawiającego, z powodu nie dołączenia do faktury 

w/w oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

4. Strony zgodnie postanawiają, że w wypadku, gdyby zamawiający został zobowiązany do uiszczenia na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia należnego temu podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy od wykonawcy, wykonawca zobowiązuje się zwolnić zamawiającego z 

obowiązku świadczenia, płacąc odpowiednią kwotę na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W 

wypadku natomiast, gdyby zamawiający uiścił na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwotę 

wynagrodzenia należnego temu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od wykonawcy, wówczas 

wykonawca zobowiązuje się do zwrotu zamawiającemu całej tej kwoty, nie później niż w terminie 7 dni od 

otrzymania wezwania, a to pod rygorem pomniejszenia wynagrodzenia wykonawcy o tę kwotę, ewentualnie 

dochodzenia wskazanych roszczeń na drodze sądowej - w tym przypadku zamawiającego nie obciążają 

odsetki ustawowe wynikające z zawartych umów. 



 

 
 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że ma wystarczające doświadczenie i kompetencje do realizacji przedmiotu 

umowy oraz zobowiązuje się należycie wykonać umowę. 

2. Do obowiązków wykonawcy (na koszt wykonawcy) należy, w szczególności: 

1) zawiadomienia zamawiającego o terminie dostaw elementów przedmiotu umowy najpóźniej na 2 dni 

przed tym terminem; 

2) usunięcie wszelkich wad i usterek, stwierdzonych w trakcie realizacji umowy, odbioru wykonanych prac. 

3. Wykonawca jest zobowiązany informować zamawiającego niezwłocznie o zagrożeniach, które mogą mieć 

wpływ na realizację przedmiotu umowy, opóźnienia planowanej daty zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy. 

4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez 

zgody zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może udostępniać nikomu wiadomości i informacji powziętych przy wykonywaniu 

przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, 

handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej strony, niezależnie od formy przekazania tych 

informacji i ich źródła, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Informacje te stanowią 

informacje poufne. 

§ 5a 

1. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać do wytworzonych prac prawa autorskie osobiste 

i majątkowe oraz że prawa te nie zostaną ograniczone lub zbyte. 

 

2. Wykonawca zapewnia, że wytworzone prace będą wolne od wad prawych, nieobciążone roszczeniami 

i prawami osób trzecich, a korzystanie z nich nie będzie stanowiło naruszenia praw osób trzecich. 

 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich. 

4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułów określonych powyżej, 

zamawiający zobowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie wykonawcę, który zwolni zamawiającego z 

jakiejkolwiek odpowiedzialności w stosunku do osoby trzeciej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 

pokryć szkody poniesione przez zamawiającego z tego tytułu. 

5. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 wykonawca wraz z odbiorem wytworzonych prac 

przenosi na zamawiającego własność przekazanych egzemplarzy i nośników, prawa autorskie majątkowe do 

utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 

2021r. poz. 1062 ze zm.), powstałych w wyniku wykonywania niniejszej umowy, m.in. na następujących 

polach eksploatacji: 

1) używanie, utrwalanie w dowolnej formie i na dowolnych nośnikach; 

2) zwielokrotnianie określoną techniką - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

3) wprowadzenie do pamięci komputera; 

4) publiczne odtworzenie, wystawienie, udostępnienie, wyświetlenie; 



 

 
 

5) nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

6) wykorzystania w całości lub części utworu; 

7) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie 

lub najem oryginału albo egzemplarzy. 

6. W ramach przejętych praw autorskich majątkowych zamawiający będzie mógł bez zgody wykonawcy 

i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych 

i ilościowych: 

1) wykorzystywać wykonane prace lub ich dowolne części do prezentacji, w szczególności na stronach 

internetowych; 

2) zwielokrotniać wytworzone prace lub ich dowolne części dowolną techniką; 

3) użytkować wykonane prace lub ich dowolne części na własny użytek, w tym przekazywać wytworzone 

prace w całości lub ich dowolne części, a także ich kopie stronom trzecim w celu wykorzystania ich przy 

realizacji przedsięwzięć zamawiającego, w zakresie niezbędnym do realizacji tych przedsięwzięć; 

4) dokonywać zmian wynikających z potrzeby, w szczególności zmian obowiązujących przepisów prawa. 

§ 5b 

1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną, o której mowa w art. 95 ust. 1 

ustawy Pzp. 

2. Wykonawca oraz podwykonawca/dalszy podwykonawca, do wykonania czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, o których mowa w rozdziale III SWZ, zobowiązuje się zatrudnić na umowę o pracę osoby 

wskazane w załączniku nr … do umowy pn. „Wykaz pracowników świadczących pracę na podstawie umowy 

o pracę”. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 2, będą w okresie 

realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2022r., poz. 1510 ze zm.). 

4. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo na żądanie zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, przedłożyć do wglądu zanonimizowane (pozbawione danych 

osobowych pracowników) kopie umów o pracę zawartych przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę z pracownikami świadczącymi pracę. 

5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy 

o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

zamawiający może żądać, w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę; 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika; 

4) innych dokumentów 



 

 
 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 

o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

6. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

7. Zmiana pracownika świadczącego pracę na podstawie umowy o pracę skutkuje zmianą treści załącznika, 

o którym mowa w ust. 2, i nie wymaga zawierania przez strony aneksu do umowy. 

§ 6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przez wykonawcę, w szczególności, gdy: 

1) wykonawca nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy, pomimo wezwania zamawiającego lub 

osoby upoważnionej przez zamawiającego (w szczególności wezwania przekazanego za pomocą faksu, drogą 

elektroniczną lub telefonicznie) przez okres co najmniej 2 dni; 

2) wykonawca przekroczył termin wykonania przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn, 

o okres dłuższy niż 2 dni; 

3) wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z niniejszą umową; 

4) wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody zamawiającego; 

5) nastąpi zajęcie majątku wykonawcy lub zostanie on postawiony w stan likwidacji; 

6) w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do 

zamawiającego z tego tytułu. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

informacji o zajściu przesłanki do odstąpienia.  

§ 7 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę, zamawiający: 

1) może naliczyć karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, w przypadku 

rozwiązania umowy, o którym mowa w § 6, oraz w przypadku odstąpienia przez zamawiającego od umowy z 

powodu okoliczności, za które odpowiada wykonawca; 

2) może naliczyć karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, w przypadku 

zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki oraz w przypadku zwłoki w 

usunięciu wad lub błędów stwierdzonych przy odbiorze za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do dnia 

wskazanego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub błędów; 

3) naliczy karę umowną w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 2 000 zł za każde zdarzenie; 

4) może naliczyć karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, w przypadku zwłoki w odniesieniu do terminów, o których mowa w § 3b ust. 1 oraz 

w § 1 ust. 4; 



 

 
 

5) naliczy karę umowną za niedopełnienie wymogu, o którym mowa w § 5b ust. 2, w wysokości stanowiącej 

iloczyn kwoty 5000 zł i liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego 

wymogu, za każde zdarzenie. 

2. Kary umowne sumują się i wzajemnie się nie wykluczają i mogą być potrącone przez zamawiającego z 

wynagrodzenia wykonawcy, bez jego dodatkowej zgody. 

3. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania do jej zapłaty. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić zamawiający nie może przekroczyć 

35% wynagrodzenia umownego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie 

poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

§ 8 

Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w przypadku: 

1) zmian w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza 

zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji możliwości usprawnienia realizacji przedmiotu umowy; 

2) gdy zachodzi konieczność zastąpienia przyjętych materiałów innymi, pod warunkiem, że spełniają 

wymagania określone w SWZ (wraz z załącznikami), a zmiana (wykazana przez wykonawcę) wynika, w 

szczególności: 

a) ze zmiany producenta, 

b) producent zakończył produkcję (lub zaprzestano dystrybucji) tych materiałów lub zostały one wycofane z 

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) uzasadnionych przyczyn technicznych lub technologicznych; 

3) zmian umowy związanych ze zmianą stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanego przedmiotu 

umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu jego wykonania przez wykonawcę; 

4) zmian terminu wykonania zamówienia, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, wykazanych przez 

wykonawcę; 

5) innych istotnych zmian umowy w zakresie, którego nie można przewidzieć na etapie publikacji ogłoszenia 

o zamówieniu - w przypadku wystąpienia nadzwyczajnej okoliczności, której nie można było przewidzieć na 

etapie publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a która spowoduje, że prawidłowe wykonanie zamówienia będzie 

uzależnione od tej zmiany. 

§ 9 

Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd 

powszechny, właściwy miejscowo dla zamawiającego. 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy Pzp, ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

§ 11 



 

 
 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie doręczenia winny być dokonywane na adresy wskazane w niniejszej umowie. W przypadku 

zmiany adresu strona winna poinformować drugą ze stron w terminie 5 dni od dokonania tej zmiany, pod 

rygorem doręczania korespondencji pod ostatni znany adres ze skutkiem doręczenia w razie zwrotu 

niepodjętej korespondencji. Powyższe odnosi się również do adresów poczty elektronicznej oraz do numerów 

telefonów i faksów wskazanych w ofercie wykonawcy złożonej w postępowaniu. 

3. Integralną część niniejszej umowy stanowi SWZ wraz z załącznikami oraz oferta wykonawcy złożona w 

postępowaniu. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 

 


