
Załącznik nr 6

- WZÓR UMOWY nr ….. –
Modernizacja Kina „Renesans” w Rykach

zawarta w dniu ...........................2016 w Rykach pomiędzy:

Miejsko - Gminne Centrum Kultury z siedzibą przy ulicy Warszawskiej 11, 08-500 Ryki

REGON ………………….…, NIP ………………………………..

reprezentowanym przez:

……………………………….. – Dyrektora MGCK

przy kontrasygnacie

……………………………….. – Głównego Księgowego MGCK

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą,

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie Ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz

następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie Przetargu nieograniczonego.

§ 1
Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Modernizacja Kina 
„Renesans” w Rykach, w zakresie:
1) Dostawa i montaż foteli kinowych w ilości 179 szt. foteli 1-osobowych oraz 35 szt. foteli

1-  osobowych z  możliwością  tzw.  „szybkiego demontażu” w zestawach:  2 zestawy 4-
osobowe, 3 zestawy 3- osobowe oraz 9 zestawów 2-osobowych,

2) Przygotowanie podłoża i położenie wykładziny  dywanowej igłowanej w rolce,
3) Montaż instalacji  i  oświetlenia przeszkodowego z  podłączeniem do głównej rozdzielni

prądu,
- w Sali Kina Renesans w Rykach.

2. Szczegóły zakres przedmiotu umowy określa SIWZ (Załącznik nr 1 do Umowy) oraz oferta
Wykonawcy (Załącznik nr 2 do Umowy).

§ 2



1. W ramach przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 1) – Dostawa i montaż foteli 
kinowych, Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Dostarczenia  i  montażu  foteli  kinowych,  zgodnie  ze  specyfikacją  istotnych  warunków

zamówienia  i  ofertą  Wykonawcy  z  dnia...............,  przede  wszystkim  spełniających
wymagania w zakresie bezpieczeństwa i funkcjonalności wynikające z ich przeznaczenia,
miejsca montażu itp.;

2) Dostarczenia  foteli  na  własny  koszt  wraz  z  niezbędnymi  akcesoriami  (łączniki,  kable,
osłony, zabezpieczenia do foteli chroniące podłogę przed uszkodzeniem itp.) w miejsce
wskazane przez Zamawiającego;

3) Zamontowania, zainstalowania foteli w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami;
4) Zabezpieczenia  foteli  przed  ewentualnym  zniszczeniem,  zabrudzeniem  do  czasu

rozpoczęcia użytkowania;
5) Połączenia  i  podłączenia  foteli  w  sposób  zgodny  z  aranżacją  wnętrza  umożliwiający

prawidłowe z nich korzystanie, a także wyregulowania je tak aby były gotowe do użycia;
6)  przeszkolenia  bezpłatnego  pracowników  Zamawiającego  z  zakresu  obsługi

dostarczonego przedmiotu umowy oraz  bezpłatnego świadczenia  pomocy technicznej
przy rozwiązywaniu ewentualnych problemów z eksploatacją foteli w okresie gwarancji;

7) Wykonania innych prac, których wykonanie będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji
i funkcjonowania przedmiotu umowy.

2. W ramach przedmiotu umowy określonego w § 1  ust.  1  pkt  2)  -  Przygotowanie podłoża
i położenie wykładziny  dywanowej igłowanej, Wykonawca zobowiązany jest:
1) Zamontować wykładzinę bezpośrednio na parkiet przemysłowy,
2) Powierzchnię przeszlifować, uzupełnić ubytki i poprawić mocowanie,
3) Przestrzeń przedstopi wypełnić płytą OSB gr. 15mm,

4) Wykonać  inne  prace,  których  wykonanie  będzie  niezbędne  dla  prawidłowej  realizacji
i funkcjonowania przedmiotu umowy.

3. W ramach przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt 3) - Montaż instalacji i 
oświetlenia przeszkodowego z podłączeniem do głównej rozdzielni prądu, Wykonawca 
zobowiązany jest:
1) Zastosować  system  podświetlanych  profili  LED  umożliwiający  zaznaczenie  stopni

schodowych, dróg ewakuacyjnych oraz wszelkich krawędzi,
2) Dokonać inwentaryzacji i przygotować instalację pod oświetlenie LED
3) Zastosować  sposób  montażu  profili  LED  przykręcany  lub  przyklejany  na  wykończonej

krawędzi stopnia,

4) Wyposażyć system oświetlenia przeszkodowego w zasilacz, sterownik LED umożliwiający
ściemnianie oświetlenia LED, zasilacz awaryjny oraz szafka montażowa pod UPS,

5) Skonfigurować sterownik do listew LED,
6) Bezpłatnie  przeszkolić  pracowników  Zamawiającego  z  zakresu  obsługi  dostarczonego

przedmiotu  umowy  oraz  bezpłatnie  świadczyć  pomoc  techniczną  przy  rozwiązywaniu
ewentualnych problemów z eksploatacją foteli w okresie gwarancji;

7) Wykonać  inne  prace,  których  wykonanie  będzie  niezbędne  dla  prawidłowej  realizacji
i funkcjonowania przedmiotu umowy.



§ 3
1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony asortyment jest fabrycznie nowy, pochodzi z bieżącej

produkcji, odpowiada obowiązującym normom, posiada wymagane certyfikaty i atesty oraz
spełnia wymagania dotyczące foteli kinowych stanowiących przedmiot umowy;

2. Dostarczony  asortyment  jest  zgodny  z  obowiązującymi  przepisami  i  normami,  w
szczególności z zakresem określonym w SIWZ oraz ofercie.

3. Wszystkie  materiały/elementy  użyte  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  są
dopuszczone do obrotu i odpowiadają przepisom prawa powszechnie obowiązującego.

4. Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji od daty odbioru końcowego.

5. Warunki gwarancji określa niniejsza umowa, oferta Wykonawcy, Kodeks cywilny oraz karta
gwarancyjna.  W  przypadku  rozbieżności  wynikających  z  ww.  dokumentów  stosuje  się
postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.

§ 4
W ramach realizacji pełnego zakresu Umowy Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania 
następujących czynności:

1) Uporządkowanie miejsce dostawy po jej wykonaniu, w tym wywiezienie odpadów, opakowań
itp.;

2) Sporządzenie  dokumentacji  powykonawczej,  w skład której  będzie  wchodzić,  co najmniej
schemat/rzut  pomieszczenia  z  rozkładem/rozmieszczeniem  foteli,  wykładziny  oraz
oświetlenia  LED;  szczegóły  dotyczące  montażu/elementów  montażowych;  komplet
dokumentów dotyczący zastosowanych materiałów (rodzaj,  atesty,  certyfikaty itp.)  wraz z
instrukcjami obsługi i konserwacji;

3) Zapewnienie  na  własny  koszt  transportu  odpadów  do  miejsc  ich  odzysku  lub
unieszkodliwienia, łącznie z kosztami odzysku lub unieszkodliwienia ;

4) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających
z następujących ustaw:
a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672

z późn. zm.)
b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.),
c) Ustawy  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach

(Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ),
- z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

5) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż
i dozór mienia na terenie wykonywania przedmiotu umowy, jak i za wszelkie szkody powstałe
w  trakcie  trwania  prac  na  terenie  przyjętym  od  Zamawiającego  lub  mających  związek
z prowadzonymi czynnościami wykonawczymi;

6) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenie,
że prace ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla
których są przewidziane według umowy;



7) Ponoszenie  pełnej  odpowiedzialności  za  stosowanie  i  bezpieczeństwo  wszelkich  działań
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

8) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy;

9) Dostarczanie  na  żądanie  Zamawiającego  niezbędnych  dokumentów  potwierdzających
parametry  techniczne  oraz  wymagane  normy  stosowanych  materiałów  i  urządzeń,  np.
wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy;

10) Zabezpieczenie  instalacji,  urządzeń  i  obiektów  na  terenie  robót  i  w  jej  bezpośrednim
otoczeniu,  przed  ich  zniszczeniem  lub  uszkodzeniem  w  trakcie  wykonywania  przedmiotu
umowy;

11) Dbanie  o  porządek  na  terenie  wykonywania  prac  oraz  utrzymywanie  terenu  robót
w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

12) Uporządkowanie terenu po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, zaplecza budowy, jak
również  terenów  sąsiadujących  zajętych  lub  użytkowanych  przez  Wykonawcę,  w  tym
dokonanie  na  własny  koszt  odtworzenia  zniszczonych  lub  uszkodzonych  w  wyniku
prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu ciągów komunikacyjnych, nawierzchni lub
instalacji;

13) Kompletowanie  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy  wszelkiej  dokumentacji  zgodnie
z  przepisami  prawa  oraz  przygotowanie  do  odbioru  końcowego  kompletu  dokumentów
niezbędnych przy odbiorze;

14) Usunięcie wszelkich wad i  usterek stwierdzonych przez Zamawiającego  w trakcie trwania
prac,  w  terminie  nie  dłuższym  niż  termin  technicznie  uzasadniony  i  konieczny  do  ich
usunięcia; 

15) Ponoszenie  wyłącznej  odpowiedzialności  za  wszelkie  szkody  będące  następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

16) Posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie
realizowanym  w  ramach  niniejszej  umowy,  przez  okres  co  najmniej  od  daty  podpisania
umowy do czasu odbioru końcowego.  Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest
obowiązany  okazać  aktualną,  opłaconą  polisę  ubezpieczeniową  lub  inny  dokument
potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia;

17) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach,
które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

18) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.;

19) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i  kierowanie pracami objętymi umową
przez  osoby  po  siadające  stosowne  kwalifikacje  zawodowe  i  uprawnienia  przewidziane
przepisami  prawa  oraz  posiadające  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie,  odpowiadającymi
przedmiotowi umowy.



§ 5
Termin wykonania zamówienia

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 40 dni od daty podpisania umowy.
2. Przez  termin  zakończenia  realizacji  zamówienia  rozumie  się  termin  końcowego  odbioru

zamówienia  w  formie  podpisane  przez  obie  strony  protokołu  odbioru  końcowego  bez
zastrzeżeń (po zakończeniu realizacji zamówienia oraz wykonaniu wszystkich ewentualnych
poprawek  i  zaleceń).  Integralną  częścią  protokołu  będą  deklaracje  zgodności  materiałów
użytych  do  wykonania  zamówienia,  dokumentacja  powykonawcza  oraz  dokument
gwarancyjny podpisany przez Wykonawcę.

3. W przypadku zastrzeżeń do dostawy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin
do ich usunięcia. Podstawą do wystawienie faktury przez Wykonawcę jest odbiór przedmiotu
zamówienia - bez zastrzeżeń lub po usunięciu zgłoszonych wad, usterek.

§ 6

Wynagrodzenie i rozliczenia
1. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie

z  ofertą  wynosi  ......................................netto,  co  wraz  z  podatkiem  VAT
w kwocie ...................zł, stanowi kwotę brutto .....................................................PLN (słownie:
.....................................................). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.  1 obejmuje wszystkie koszty związane
z  realizacją  przedmiotu  umowy  określonym  w  §  1  niniejszej  umowy,  w  tym  ryzyko
Wykonawcy  z  tytułu  oszacowania  wszelkich  kosztów  związanych  z  realizacją  przedmiotu
umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na
koszty.

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być  podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  ryczałtowego  określonego  w  ust.  1
niniejszego paragrafu. 

4. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu umowy, w tym po prawidłowym sporządzeniu
przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, protokołu końcowego odbioru przedmiotu
umowy, podpisanego przez obie strony, na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT,
przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od dnia
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

5. Za  dzień  zapłaty  wynagrodzenia  rozumie  się  dzień  obciążenia  rachunku  bankowego
Zamawiającego.

§ 7
Odbiory

1. Do odbioru końcowego Zamawiający przystąpi w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia przez
Wykonawcę o gotowości do odbioru. 



2. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 5 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. 

3. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego.
Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a  jego termin biegnie od dnia,  w którym
Zamawiający  potwierdził  fakt  doręczenia  zawiadomienia.  Na  tej  podstawie  Zamawiający
wyznacza dzień i godzinę odbioru.

4. Wraz  ze  zgłoszeniem  do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu
dokumentacje powykonawczą, w tym:

a)  protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób

i  sprawdzeń,  instrukcje  użytkowania  i  konserwacji,  dokumenty  gwarancyjne  i  inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami oraz niniejszą umową,

b) dokumenty  (atesty,  certyfikaty)  potwierdzające,  że  użyte  materiały/urządzenia   są
zgodne z przepisami prawa,

c) pozostałe  dokumenty  w  szczególności  autoryzacje  i  deklaracje  zgodności  producenta
potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

5. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje
się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić
odbioru  do  czasu  ich  usunięcia  a  Wykonawca  usunie  je  na  własny  koszt  w  terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych
przy  odbiorze  końcowym,  w  okresie  gwarancji  oraz  przy  przeglądzie  gwarancyjnym,
Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 8
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) Za  zwłokę  w  zakończeniu  wykonania  przedmiotu  umowy  –  w  wysokości  0,2%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

2) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi
– w wysokości  0,2% wynagrodzenia  brutto,  określonego w § 6 ust.  1  za każdy dzień
zwłoki,  liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1,
z  wyłączeniem  odstąpienia  na  podstawie  art.  145  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych.



3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile
wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 9
Rozwiązanie umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizację przedmiotu
umowy lub realizację gwarancji, i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni – w terminie 4 dni od
dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 5 - dniowego terminu przerwy
w realizacji umowy;

2) Wystąpi  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  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 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

3) Wykonawca  realizuje  przedmiot  umowy  w  sposób  niezgodny  z  niniejszą  umową,
wskazaniami  Zamawiającego  lub  warunkami  gwarancji  -  w  terminie  4  dni  od  dnia
stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.

2. Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

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

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych, jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji
zrealizowanego  przedmiotu  umowy  do  momentu  odstąpienia  wraz  z  zestawieniem
wartości wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji
prac w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę za
zrealizowaną część przedmiotu umowy - w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym
mowa w pkt 2) powyżej,

4) 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 inwestycji  w terminie 10 dni  od daty odstąpienia oraz do zapłaty
wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.



4. 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.

§ 10
Zmiana umowy

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:
1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:

a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego,

b) konieczność wprowadzenia zmian w stosunku do przedmiotu umowy,

c) zaistnienia  siły  wyższej  lub  takich  innych  wyjątkowych  okoliczności  i  zdarzeń
zewnętrznych, niezależnych od woli stron, których nie były one w stanie przewidzieć przy
zawieraniu  umowy,  a  na  które  to  okoliczności  nie  miały  wpływu i  którym nie  mogły
zapobiec  pomimo  dochowania  należytej  staranności;  za  siłę  wyższą  nie  uważa  się
działania zawinionego przez Stronę albo przez osobę trzecią, za którą Strona odpowiada,
jak również braku środków finansowych

2. Pozostałych okoliczności:

a) zmiany obowiązujących przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu 
umowy uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ,

b) rezygnacja  przez  Zamawiającego  z  realizacji  części  przedmiotu  umowy.  W  takim
przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty,
które  Wykonawca  poniósł  w  związku  z  wynikającymi  z  umowy  planowanymi
świadczeniami,

c) wszelkie  inne zmiany,  konieczne ze  względu na okoliczności,  których nie  można było
przewidzieć  w  momencie  zawierania  umowy,  a  są  niezbędne  do  prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Wykonawca nie  może zbywać ani  przenosić  na  rzecz  osób trzecich praw i  wierzytelności
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

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

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą  umową stosuje  się  przepisy  prawa powszechnie
obowiązującego właściwe ze względu na przedmiot umowy.



4. Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa  egzemplarze  dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Załączniki:
1) SIWZ
2) Oferta Wykonawcy
3) Karta Gwarancyjna


