
 

 

UMOWA 

Nr. WP.ZPI.271.16.2011 

 

zawarta w dniu ............... 2011 r. w Żelechowie  

pomiędzy Gminą Żelechów, NIP 826-20-37-238, 

reprezentowaną przez Mirosławę Miszkurkę – Burmistrza Żelechowa,  

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”   

a  

........................................................................................................ prowadzącym działalność 

gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji/KRS .................................................................. 

REGON .................., NIP ........................,  

reprezentowanym przez: .........................  

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  

o następującej treści:  

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne nr WP.ZPI.271.16.2011 w 

trybie zapytania ofertowego na „Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Żelechów” została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 

     1.  Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta 

Żelechowa określonego w Uchwale Rady Miejskiej w Żelechowie Nr XIII/120/11 Rady Miejskiej 

w Żelechowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żelechów 

    

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Żelechów, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Żelechowie Nr 

XIX/131/05 z dnia 15 lutego 2005r. (ogł. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 66, poz. 1725) 

(realizacja uchwały Nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 2011r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Żelechów wraz z opracowaniami niezbędnymi do sporządzenia w/w 

projektu oraz czynności związane ze sporządzeniem tego dokumentu obejmujący obszar  ok. 3,8 ha 

zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym  (uopizp)  

Teren objęty zmianą planu leży w zasięgu stref konserwatorskich “A” – pełnej ochrony historycznej 

struktury przestrzennej i “B” - ochrony zachowanych elementów zabytkowych. Przeważająca 

część obszaru planu objętego zmianą wpisana jest do rejestru zabytków. 

Część graficzną opracowania wykonać na mapach w skali 1:500- obszar opracowania znajduje się 

na dwóch arkuszach  mapy zasadniczej  284.123.0942, 284.123.0924. Koszty zakupu map ponosi 

wykonawca. 

 Konieczność zmiany planu wynika z potrzeby uwzględnienia wniosków o zmianę planu, 

aktualizacji rozwiązań przestrzennych i przeznaczenia terenów dostosowując je do obecnych 

potrzeb.  

Przeprowadzona w dniu 20.09.2011r. analiza dot. zasadności przystąpienia do sporządzania zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żelechów wykazała: 

a/ iż obszar w centrum miasta  cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów, 

b/zapisy planu w dużym stopniu ograniczają możliwość  zabudowy na przedmiotowych terenach ( 

dotyczy m.in. miejsc parkingowych, powierzchni biologicznie czynnej, linii zabudowy) , 

c/plan jest ofertą przestrzenną nie posiadającą adresata, jest zbyt wymagający w stosunku do 

prywatnych inwestorów, 



d/ustalenia planu miejscowego nie sprzyjają inwestorom, skutkując brakiem jakichkolwiek 

realizacji nowych budynków na terenach proponowanych do zmiany planu od chwili przyjęcia 

planu w roku 2005, 

e/należy zlikwidować zapisy w planie, odnoszące się do nieobowiązującego już porządku prawnego 

wynikającego z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym 

f/ zapisy planu na dzień dzisiejszy uniemożliwiają właściwe kształtowanie samorządowi przestrzeni 

publicznej, przez co zahamowany został rozwój miasta, 

g/należy pozostawić większą swobodę w zakresie decyzji inwestycyjnych i programowych 

przyszłym użytkownikom obiektów budowlanych, które mogą powstać na tym obszarze. 

 

 Do wykonawcy należy wykonanie załącznika do opracowanej analizy z dnia 

20.09.2011r. w formie graficznej i opisowej, odnoszącego się do konkretnych ustaleń studium i 

planu  w odniesieniu do konkretnych działek. Z tego dokumentu powinno wynikać wprost, które 

ustalenia planu muszą być zmienione ( dot. m.in. linii zabudowy, wskaźnika powierzchni 

biologicznie czynnej, wskaźnika miejsc parkingowych, wysokości zabudowy itp.). 

  

Do projektu planu należy wykonać: 

1/opracowanie ekofizjograficzne dla terenu objętego zmianą planu. 

2/Opracowanie projektu zmiany planu. 

3/Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. 

zm.) oraz podsumowania w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko. 

4/prognozę skutków finansowych uchwalenia planu. 

 

Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu materiały planistyczne oraz materiały 

projektu planu na poszczególnych etapach opracowania, w ilościach niezbędnych dla 

prawidłowego przeprowadzenia procedury formalno-prawnej sporządzania planu. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

- przygotowania projektów korespondencji, wykazów i innych dokumentów, których potrzeba 

wyłoni się w trakcie opracowania zmiany planu, 

-przygotowania ogłoszenia do prasy miejscowej oraz obwieszczenia o podjęciu uchwały  o 

przystąpieniu do sporządzenia zmiany projektu planu zagospodarowania  przestrzennego, określając   

formę , miejsce i termin  składania wniosków 

-przygotowania zawiadomienia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania  

planu zagospodarowania przestrzennego  dla instytucji i organów  właściwych do uzgadniania i 

opiniowania  projektu planu wraz z wykazem instytucji I organów i ich danymi adresowymi, 

-rozpatrzenia   wniosków  i uwag o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 55 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. 

zm) 

-sporządzenia  projektu zmiany w/w miejscowego planu  wraz z prognozą  oddziaływania na 

środowisko uwzględniając ustalenia zawarte w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żelechów, 

-sporządzenia prognozy skutków finansowych uchwalenia przedmiotowego planu z 

uwzględnieniem art. 36 uoizp,  

-uzyskania od gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej opinii o projekcie planu  

zagospodarowania przestrzennego oraz uzyskania od wójtów, burmistrzów gmin i prezydenta 

miasta, graniczących z obszarem objętym planem, w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu lokalnym, 

-przygotowania wystąpień o opinie i uzgodnienia projektu,  

-opracowanie wniosku o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 

nierolnicze i nieleśne, w przypadku gdy teren objęty zmianą planu takiej zgody nie posiada,  



-wprowadzenia zmian wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień, 

-przygotowania  ogłoszenia i obwieszczenia  o wyłożeniu projektu  do publicznego  wglądu wraz z 

prognozą oddziaływania na środowisko oraz zorganizowania w tym czasie dyskusji publicznej nad 

przyjętymi  w projekcie planu rozwiązaniami z jednoczesnym określeniem  terminu, w którym 

osoby prawe i fizyczne  oraz  jednostki  organizacyjne   będą  mogły  wnieść  uwagi do projektu 

planu. Ustalenie  w/w  terminów  po dokonaniu uzgodnień  z Zamawiającym, 

-uczestniczenia, przeprowadzania  i pełnej obsługi wyłożenia projektu do publicznego wglądu. 

Obsługa  wyłożenia  powinna  zapewnić  sprawne  przeprowadzenie tego  etapu  procedury . 

-rozpatrzenia uwag po zakończeniu okresu wyłożenia planu,   

-wprowadzenia zmian do projektu planu wynikających z rozpatrzenia uwag a następnie w 

niezbędnym zakresie ponowienia uzgodnień, 

-przedstawienia Radzie Miejskiej projektu planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag i 

uzasadnieniem, 

-przygotowania kompletu materiałów dot. uchwalenia projektu zmiany planu wraz z uzasadnieniem 

dla  Burmistrza  w celu   przedstawienia   Radzie Miejskiej . 

-udział  w posiedzeniach  Komisji  i Sesjach  Rady Miejskiej oraz innych  spotkaniach, których  

konieczność wyniknie w trakcie  procedury. Wykonawca jest zobowiązany do wyjaśnienia 

rozwiązań dotyczących projektu i zawartych w nim opracowań. 

 

 Opracowanie  winno spełniać  wszelkie  obowiązujące  przepisy prawa – co do zakresu  i 

formy  oraz procedury wykonania, a w szczególności  uopizp i przepisów wykonawczych w tym 

rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z  dnia 26 sierpnia 2003 r. w  sprawie zakresu  projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587). 

 

 Opracowanie musi być zgodne z treścią Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żelechów uchwalonego Uchwałą Rady 

Miejskiej w Żelechowie Nr III/22/2002 z dnia 04 grudnia 2002r. 

         

Ostateczna edycja opracowania obejmuje wykonanie po 7 kompletów dokumentacji planu i 

powinna zawierać:  

1/część opisową – projekt uchwały Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie uchwalenia zmiany 

planu, której treść stanowić będą ustalenia zmiany planu – 6 egz. wydruk papierowy +zapis 

cyfrowy w formacie WORD – 1 egz.  

2/rysunek zmiany planu w skali 1:500 6 egz. (w kolorze) oraz wersja cyfrowa z zapisem CD. + 

rysunek lamiowany do powieszenia na ścianie – 1 szt. 

3/Opracowanie ekofizjograficzne . 

Dodatkowo Uchwałę należy przekazać w formacie XML-EDAP celem publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Wszystkie uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym dotyczące przedmiotu 

zamówienia w trakcie jego realizacji , należy dokonywać na piśmie w formie notatki  służbowej.  

   

                                                                 § 2 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania 

umowy.   

2. 7 egzemplarzy planów ostatecznych Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do 

Zamawiającego w terminie 30 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

 

§ 3 

1. Strony określają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu 

umowy na kwotę brutto.....................zł. (słownie:...................................................złotych brutto), 

w tym 23% VAT w kwocie………...zł (słownie:………………………………złotych . 

2.Wszystkie protokóły odbioru wymagają podpisu Zamawiającego.  

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciagu 30 dni od 

daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT, wystawionej na podstawie 

protokolarnego końcowego odbioru robót (bez zastrzeżeń) przez Komisje Zamawiającego, zgodnie 



z postanowieniem § 4 ust.3 oraz po stwierdzeniu przez nadzór prawny zgodności przyjętych w 

zmianie rozwiązań z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 4 

1.  Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1)  dokonanie odbioru końcowego popartego protokołem po wykonaniu powyższego zadania, 

    2)  zapewnienie środków finansowych na jego realizację. 

2.  Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy lub jego część ma wady, albo wykonany 

został sprzecznie z umową, może wezwać Wykonawcę do usunięcia wad i wyznaczyć odpowiedni 

termin. W przypadku stwierdzenia istotnych wad Zamawiający może odmówić podpisania 

protokołu odbioru do czasu usunięcia tych wad. 

3. Prace (dokumentacja) zostaną przekazane protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez 

obie strony wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że przedmiot umowy jest zgodny z umową i 

właściwymi przepisami prawa oraz że jest kompletny i zdatny do realizacji celu, któremu ma 

służyć. 

4. Jeżeli mimo dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego opracowanie zostanie 

zakwestionowane w całości lub części przez uprawnione organy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy będzie on obowiązany do usunięcia usterek bez możliwości żądania dodatkowej 

zapłaty. 

§ 5 

1. Strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) odstąpienie od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 

10% wynagrodzenie umownego brutto 

b) za zwłokę w usunięciu wad -  w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego pisemnie przez Zamawiającego na 

usunięcie wad; termin przystąpienia do usuwania wad nie może być dłuższy niż 14 dni 

kalendarzowych. 

c)za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. W przypadku powstania szkody przewyższającej kary umowne Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Zapłata kar umownych określonych w ust.1 lit. b i c nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku 

wykonania umowy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie z faktury należnych Zamawiającemu kar umownych. 

5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie ogranicza go w możliwości dochodzenia od 

Wykonawcy zapłaty kar umownych, o których mowa w ust.1 

6. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich konsekwencji prawnych z tytułu roszczeń 

Zamawiającego i osób trzecich skierowanych wobec Wykonawcy wynikłych z realizacji niniejszej 

umowy. 

§ 6 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w opisywanym poniżej zakresie, przypadkach i 

warunkach.  

2.  Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu zakończenia zadania w przypadkach: powstania 

przerwy lub opóźnienia w realizacji zadania z winy Zamawiającego lub w wyniku wystąpienia 

niezawinionego przez Wykonawcę zdarzenia, którego nie można było przewidzieć przed 

podpisaniem umowy. Stosowny wniosek o zmianę terminu zakończenia realizacji zadania, 

sporządzony przez Wykonawcę musi zostać złożony Zamawiającemu, na co najmniej 3 dni przed 

upływem tegoż terminu. Wniosek ten musi zawierać szczegółowy opis okoliczności oraz 

precyzyjne wyliczenie czasu o jaki należałoby przesunąć termin zakończenia zadania, wynikające z 

tych okoliczności. Zmiana umowy może nastąpić tylko wtedy, jeżeli obie strony umowy zgodnie 

uznają, że zaszły wskazane w tym punkcie okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i 

niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.  

 

 

 



                                                                              § 7 

1. Wykonawca oświadcza że wszystkie osoby, którymi posłuży się w wykonaniu na rzecz 

Zamawiającego niniejszej umowy, będą legitymowały się wymaganymi przez przepisy prawa 

kwalifikacjami zawodowymi do wykonania dzieła. 

2. Wykonawca oświadcza, iż jest w pełni uprawiony do skutecznego przeniesienia praw autorskich 

praw majątkowych i zezwolenie na wykonanie praw zależnych do projektu oraz że przenoszone 

prawa są wolne od wad prawnych, ze nie jest wobec nich prowadzone egzekucja, ani też nie są 

przedmiotem zastawu. 

3.  wszelkie wykonane w ramach niniejszej umowy dzieła (umowy, opracowania, plany, itd.) stają 

się własnością Zamawiającego. 

4. Przeniesienie majątkowych praw autorskich na Zamawiającego do konkretnego utworu (dzieła, 

opracowania, plany, itd.) następuje w momencie odbioru tego opracowania przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może sobie rościć prawa do ingerencji w działania przestrzenne obecne i 

przyszłe prowadzone na terenie, którego dotyczą opracowania (utwory). 

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego niniejsza umową przenosi na Zamawiającego 

prawa autorskie majątkowe do przedmiotu niniejszej umowy (dzieł, utworów, opracowań, planów 

itp.) i zezwala i zezwala na wykorzystywanie ich na wszelkich, znanych polach eksploatacji, bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych w szczególności: 

a) zrealizowanie w/w opracowań, w tym również przez osoby trzecie; 

b) wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności zezwolenie na korzystanie z utworów 

zależnych; 

c) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów techniką drukarską, reprograficzną, zapisem 

magnetycznym oraz technika cyfrową; 

d) wprowadzenie utworów do obrotu, użyczenie lub najem oryginału labo powielanych 

egzemplarzy, w szczególności wykorzystanie w trakcie prowadzonych robót budowlanych i 

procedur związanych z ich przeprowadzeniem. 

e) publiczne wykonywanie, wystawienie, wyświetlenie odtworzenie oraz publiczne udostępnienie 

utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym; 

f) wykorzystanie dzieła do celów szkoleniowych Zamawiającego oraz do celów reklamowych i 

promocyjnych Zamawiającego, a także decydowanie o wszelkich aspektach, w tym handlowych i 

marketingowych, wykorzystania dzieła. 

7. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonanie wszelkich praw zależnych do utworów 

wytworzonych w wykonaniu niniejszej umowy, na ich dowolne przetwarzanie (adaptacje) przez 

Zamawiającego lub osoby trzecie działające na zlecenie Zamawiającego. 

8. W wykonawca przenosi na Zamawiającego własność oryginałów utworów wykonywanych w 

ramach umowy. 

9. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu o 

naruszenie praw autorskich do przedmiotu umowy, które Zamawiający uzyskał zgodnie z 

postanowieniami umowy Wykonawca zobowiązany będzie pokryć wszelkie koszty poniesione 

przez Zamawiającego w związku z takim roszczeniem, a w szczególności koszty postępowania 

sądowego, w tym koszty zastępstwa procesowego oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub 

koszty polubownego załatwienia sprawy. 

10. Wszystkie prawa autorskie majątkowe, opisane w niniejszym paragrafie przysługują 

Zamawiającemu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą bez ograniczenia czasowego. 

 

§ 8 

1.  Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, 

nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) mające na celu 

przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno istniejących jak i przyszłych, wymagalnych 

jak i niewymagalnych na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez zgody 

Zamawiającego są nieważne. 

2. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego o 

zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym i 

upadłościowym, a także o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela 

lub współwłaścicieli firmy pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie przekazania 



powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną przez Zamawiającego 

na adresy podane przez Wykonawcę. 

                                                                          

 § 9 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przekazanego dzieła (dokumentacji) 

w okresie 2 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy (dokonanego bez zastrzeżeń). 

2. Oprócz przypadków określonych przepisami prawa ( w tym wymienionego w art.145 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych), Zamawiający zastrzega sobie prawo 

odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: 

a) Wykonawca nie rozpoczął wykonania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz 

nie kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie, 

b) Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy wykonywanie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa 

dłużej niż 1 miesiąc, 

c) Wykonawca uchyla się od obowiązku stałego kontaktowania się z Zamawiającym, 

d) Wykonawca dopuszcza się innych rażących uchybień w wykonywaniu umowy. 

3.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie w terminie 2 miesięcy od daty dowiedzenia 

się o okolicznościach je uzasadniających.  

                                                                         

                                                                            § 10 

Wszelkie zawiadomienia dla drugiej Strony umowy, w wykonaniu jej postanowień, wymagają 

formy pisemnej i będą przesyłane listem poleconym na adres Zamawiającego lub Wykonawcy do 

korespondencji określony w umowie. Brak pisemnego zawiadomienia drugiej strony o zmianie 

adresu, w razie zwrotu korespondencji bez doręczenia, wywołuje skutek doręczenia pod ostatnio 

podany adres do korespondencji w dacie zwrotu korespondencji.  

 

    § 11 

Strony umowy stwierdzają, iż zapoznały się z umową i dokonały interpretacji jej poszczególnych 

postanowień w celu wyeliminowania ewentualnych mogących powstać w przyszłości sporów na tle 

jej wykonania. 

                                                                            § 12 

Wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych do robót objętych umową wymaga zgody 

Zamawiającego i nastąpi na podstawie odrębnej umowy.  

                                                                     

§ 13  
 1. Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 826-203-72-38 

 2. Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP ......................... 

                                                                       

§ 14   
1. W sprawach nieunormowanych Umową zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

3.  Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 dla Zamawiającego i 1 dla 

Wykonawcy.  

 

 

WYKONAWCA:                                ZAMAWIAJĄCY:  
 

 


