
 

UMOWA nr FZ.272………….2022 

 

 

zawarta w dniu …………  w Czempiniu,  

pomiędzy Gminą Czempiń, reprezentowaną przez ………………………………..…………., 

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy…………………………………………………………….., 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,  

a  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..………………….,  

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”  

 

Niniejsza Umowa została zawarta po przeprowadzeniu zapytania ofertowego dla zamówienia 

poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2021 poz. 1129.). Zamawiający i Wykonawca, zwani                      

w dalszej części z osobna również Stroną, zaś wspólnie Stronami, zawierają niniejszą Umowę, 

o następującej treści: 

§1. 

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn. Wykonanie prac 

związanych ze stworzeniem strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości 

Zadory.  

1. Umowa obejmuje: 

1) wykonanie planu/projektu zagospodarowania terenu i opisu technicznego z 

uwzględnieniem stref bezpieczeństwa na mapie do celów projektowych w skali 1:500 

lub 1:1000 wykonanej i podpisanej przez projektanta posiadającego wymagane 

przepisami uprawnienia, 

2) uzyskanie wszelkich zgód/decyzji/pozwoleń wymaganych przepisami, 

doposażenie/wyposażenie (dostawę i montaż) nieruchomości w elementy 

uwzględnione w planie zagospodarowania terenu tj. urządzenia ruchowe - 2 

podwójne elementy siłowni zewnętrznej orbitrek + rower, wyciąg górny + steper, 

montowane na pylonie, 

2. Urządzenia muszą być metalowe, piaskowane, ocynkowane i malowane proszkowo, 

montowane w stopie betonowej. 

3. Do zamawianych elementów należy dostarczyć certyfikaty bezpieczeństwa oraz inne 

niezbędne dokumenty. 

4. Urządzenia powinny być oznakowane tabliczkami znamionowymi, odpowiednio 

zakonserwowane   i odporne na zmienne warunki atmosferyczne.. 

§2. 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności realizować umowy przy pomocy osób trzecich.  

2. W zakresie podwykonawstwa strony uzgadniają, co następuje: 



1) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jakość usług, 

które wykona przy pomocy podwykonawców. Za działania i zaniechania podwykonawców 

Wykonawca odpowiada jak za własne działania i zaniechania. 

2) niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z postanowień umowy 

dotyczących podwykonawców upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich 

niezbędnych działań w celu wyegzekwowania od Wykonawcy ustaleń umowy,  

w tym odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn od niego zależnych.  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania 

robót budowlanych lub ich części lub przerwał realizację umowy i jej nie realizuje przez 

okres dłuższy niż 14 dni.   

 

§3. 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 

1) przedstawienie kompletnych dokumentów wraz z wszystkimi wymaganymi 

pozwoleniami/decyzjami niezbędnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia w ciągu 14 tygodni od dnia podpisania umowy  

2) wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia 16 września 2022 r. 

 

§4. 

1. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, zapewnić 

warunki bezpieczeństwa, uniemożliwić dostęp na teren budowy osób postronnych. 

2. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren  budowy  

i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

 

§5. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów zakupionych we 

własnym zakresie. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 

certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości 

dokumentacji w tym do wszelkich opracowanych przez Wykonawcę materiałów oraz jego 

wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust.1 

umowy. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą odbioru 

dokumentacji, czyli z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dla Zamawiającego kompletnej dokumentacji 

projektowej (w sposób umożliwiający prawidłowe przeprowadzenie i wykonanie 

zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych) wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego dla zadania i przeniesieniem autorskich praw majątkowych do wykonanej 

dokumentacji na rzecz Gminy Czempiń oraz dokonanie zgłoszenia robót budowlanych. 

5. Zakres zamówienia obejmuje opracowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, 

warunki techniczne, w szczególności: 



• wykonanie kopii aktualnej mapy zasadniczej (w skali 1:500) w niezbędnym zakresie do 

prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej 

• opracowanie projektów koncepcyjnych i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

• uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień, 

• przygotowania wniosku i uzyskanie braku sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych  

• uzyskanie wymaganych ostatecznych decyzji administracyjnych, 

• sprawowanie nadzoru autorskiego  

3. całość dokumentacji winna zostać dostarczona również w formie elektronicznej na płycie 

CD w 1 egz. – w formacie *PDF, *ATH oraz *DWG. oraz w wersji papierowej 5 

egzemplarzy 

4. Opracowania wykonane na podstawie niniejszego zamówienia stanowić będą własność 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego 

autorskich praw majątkowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, na wszystkich znanych w chwili zawarcia niniejszej 

umowy polach eksploatacji. 

5. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna, zgodna z treścią zapytania ofertowego 

będącym integralną częścią umowy, Umową, obowiązującymi przepisami i normami. 

6. Sprawowanie nadzoru autorskiego: 

• Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 poz. 1333). 

• Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 

pojawiających się w toku realizacji inwestycji. 

• Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 

zakresie w toku realizacji inwestycji. 

• Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego. 

• Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie. 

• Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego. 

• Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy 

bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem 

rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych 

z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w 

terminie 2 dni od daty zawiadomienia). 

7. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot Umowy podlega ochronie przewidzianej 

w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 

z późn. zm.). 

8. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa 

majątkowe, które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do 

wszelkich materiałów i wyników prac, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, 

dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę oraz, że nie udzielił żadnych licencji na 

korzystanie z dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.  

9. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania 

przez Zamawiającego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą 



ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego czy też w przypadku braku takiej 

możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się 

przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować 

Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany 

ponieść w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba 

trzecia zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.  

10. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości projektu 

o którym mowa w § 1 umowy, w tym do wszelkich opracowanych przez Wykonawcę 

materiałów oraz jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym 

mowa w § 6 niniejszej umowy. Przeniesienie autorskich  praw majątkowych nastąpi z chwilą 

odbioru projektu, czyli z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, na wszystkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach 

eksploatacji, w szczególności w zakresie umożliwiającym:  

1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, 

stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu umowy niezbędne jest jego 

zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot umowy ma spełniać,  

2) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub 

jakiekolwiek inne zmiany),  

3) utrwalanie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,  

4) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,  

5) rozpowszechnianie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,  

6) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,  

7) publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,  

8) wprowadzanie dostarczanych materiałów do własnych baz danych, bądź w postaci 

oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań  (abstraktów),  

9) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy;  

10) wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie,  

11) wystawianie,  

12) wyświetlanie,  

13) wielokrotne wykorzystanie.  

11. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy, z chwilą   

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru, Wykonawca wyraża zgodę na 

wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy powstałego w wykonaniu 

niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie.  

12. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu, następuje bez 

ograniczenia co do terminu, czasu, terytorium, ilości egzemplarzy.  

13. Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 

wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowiązuje się nie 

korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.  

14. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność 

nośnika egzemplarza utworu, bez odrębnego wynagrodzenia. 

 



 

 

§6. 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 i pełnienie nadzoru 

autorskiego Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodne ze złożoną 

ofertą w wysokości ……………….. zł brutto (słownie: ………………………. 00/100). 

2. Wartość przedmiotu umowy jest stała i nie podlega waloryzacji. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

niniejszej umowy. 

4. Strony ustalają, że rozliczenie prac i zapłata wynagrodzenia za wykonane prace nastąpi na 

podstawie złożonej przez Wykonawcę faktury 

5. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez 

Wykonawcę i Zamawiającego.. 

6. Strony ustalają, że termin zapłaty za wykonane roboty wynosić będzie 30 dni, licząc  

od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Faktura za wykonane i odebrane roboty płatna będzie przelewem przez Zamawiającego  

na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

8. Zapłata:  

1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury 

będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

2) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest 

dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. 

9. Zapłata nastąpi w sposób określony w ust. 8 jeżeli konieczność taka będzie wynikać z 

przepisów powszechnie obowiązujących lub regulacji wewnętrznych Zamawiającego. 

10. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 – „Ustawa  

o Fakturowaniu”). 

11. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa  

w ust. 10, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę 

ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 1 

Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy 

i Zlecenia, których dotyczy. 

12. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego 

na PEF: brokerinfinite.efaktura.gov.pl 

13. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 

wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy,  

o których mowa w ust. 11 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób 

umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

14. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym 

o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo Bankowe (tekst 



jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym 

mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż 

Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej 

płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) jeżeli konieczność taka 

będzie wynikać z przepisów powszechnie obowiązujących lub regulacji wewnętrznych 

Zamawiającego. 

§7. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych Zamawiającemu   w następujących 

przypadkach: 

a) za opóźnienia w przedstawieniu pełnej, kompletnej, uzgodnionej dokumentacji wraz  

z wszystkimi wymaganymi pozwoleniami/decyzjami w wysokości 0,5 % od wartości umownej 

określonej w § 6 ust. 1 licząc za każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienia w terminowym zakończeniu realizacji zamówienia w wysokości 0,5 % od 

wartości umownej określonej w § 6 ust. 1 licząc za każdy dzień opóźnienia, 

c) za opóźnienie w usunięciu powstałych wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie 

gwarancji – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 za każdy 

dzień opóźnienia liczonego od dnia upływu wyznaczonego terminu na usunięcie wad, 

d) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 6 ust. 1 

2.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość  

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od momentu rzeczywistego wykonania umowy 

potwierdzonego protokołem, o którym mowa w § 6 ust. 5, a w przypadku odstąpienia od umowy 

w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy, określonego w wystawionej przez niego fakturze. 

 

§ 8. 

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru pismem, będzie ono podstawą dla 

Zamawiającego do wyznaczenia terminu odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o 

gotowości do odbioru. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,  

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia,  

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

-   jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, bez dodatkowego 

wynagrodzenia, 

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

przy odbiorze wad. 



4. Wykonawca w przypadku o którym mowa w § 8 ust. 2 litera a) wyznaczy Wykonawcy termin 

nie dłuższy niż 7 dni na usuniecie wad. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. 

6. Jeżeli wady, usterki i wszelakie braki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę, Zamawiający ma 

prawo zlecić osobom trzecim usunięcie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych robót 

na koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądu.   

§ 9. 

1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na materiały i prace będące przedmiotem 

zamówienia, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru. 

2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i 

urządzeniach oraz wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku z 

wystąpieniem wady. 

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji.  

4. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest do ich 

usunięcia w terminie 7 dni na koszt własny, licząc od dnia powiadomienia go  

o wadzie w sposób, o którym mowa w § 9 ust. 6. 

5. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub 

szkodę o bardzo dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia 

się szkody.  

6. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy pisemnie w drodze 

listu poleconego potwierdzającego wystąpienie wady.  

7. W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć wady na 

koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ma prawo zlecić osobom trzecim usunięcie wad i usterek oraz 

wykonanie niezrealizowanych robót na koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądu. 

8. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody.  

9. W wypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 7 dni lub ze względów 

technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy ten termin uzgodnić 

z Zamawiającym. Jednak naprawa nie może trwać dłużej niż 14 dni od dnia powiadomienia 

określonego w § 9 ust. 6. 

10. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 

wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.  

§ 10. 

W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty 

ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

§ 11. 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

 

§ 12. 



Spory wynikłe w związku z Umową będzie rozstrzygał Sąd miejscowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 13. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz 

w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 

 

§ 14. 

Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 


