UMOWA NR BI.7013.9.NI.2016

wzór umowy

o pełnienie nadzoru inwestorskiego
zawarta w dniu ........05. 2016 r. w Brzegu, pomiędzy Gminą Brzeg zwaną w dalszej części umowy
Zamawiającym, reprezentowaną przez :
Jerzego Wrębiaka
Burmistrza Brzegu
przy kontrasygnacie
Katarzyny Szczepanik
Skarbnika Brzegu
a
…………………………………………………………………………….
zam. w …………………………….. ( kod pocztowy …………………..) ………………………………..,
prowadzącym
firmę
pod
nazwą………………………………………………….
(
kod
pocztowy………...) …………………..,
działającym na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
RP zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
Umowa niniejsza zawarta została na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
§1

1.

2.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pełnienia nadzoru
inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych branży budowlanej, sanitarnej i
elektrycznej w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 5” w
Brzegu przy ul. Robotniczej 22, nr działki 463.
Zakres robót będących przedmiotem nadzoru obejmuje wszelkie roboty związane z
budową :

- boiska wielofunkcyjnego o wym. 39,5 x 35 m o nawierzchni poliuretanowej wraz z drenażem i
wyposażeniem w urządzenia sportowe,
- boiska o nawierzchni trawiastej o wym. 12 x 29,5 m ,
- trzy torowej bieżni lekkoatletycznej o dł. 30 m o nawierzchni poliuretanowej,
- piaskownicy do skoku w dal o wym. 7,16 x 3,0 m,
- piłko-chwytu z ryglem górnym z paneli zgrzewanych i siatki tkanej o wys. 5 m i dł. 34,50 m,
- oświetlenia boisk z 6- ciu masztów o wysokości 10 m,
- oświetlenia terenu z 7- miu opraw parkowy,
- wewnętrznej linii zasilającej lampy,
- monitoringu z 4-ch kamer terenowych ,
- bramy wjazdowej szer. L=6,00 m i furtki szer. L= 1,10 m,
- nawierzchni przed budynkiem szkoły z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z odwodnieniem,
- siłowni terenowej wyposażonej w 5 szt. różnych urządzeń,
- remontu istniejącego ogrodzenia od strony ul. Lechickiej i od strony parku,
- ogrodzenia z przęseł i słupów betonowych dł. 18 m,
- wyburzenia 5-ciu garaży w zabudowie szeregowej o pow. zabudowy 103,5 m2,
- wycinki drzew i krzewów,
- badań i pomiarów instalacji elektrycznej i oświetlenia,
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności nadzoru inwestorskiego za pomocą
inspektora nadzoru uprawnionego do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej , za pomocą inspektora nadzoru uprawnionego do
kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej oraz za
pomocą inspektora nadzoru uprawnionego do kierowania i nadzorowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznej.
4. Zawarcie umowy z Wykonawcą nadzoru nastąpi pod warunkiem zawarcia umowy
z wykonawcą robót na „Budowę boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 5” w Brzegu przy
ul. Robotniczej 22, nr działki 463.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zawartą przez Zamawiającego umową na
wykonanie robót, dokumentacją projektową, kosztorysem ofertowym oraz terenem budowy
oraz nie zgłasza uwag w tym zakresie.

5.

§2
Wykonawca zobowiązuje się pełnić czynności nadzoru inwestorskiego określone niniejszą
umową w czasie trwania robót objętych zadaniem, o którym mowa w §1 niniejszej umowy tj.
w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu budowy do czasu zakończenia odbioru
końcowego przedmiotu realizowanego zadania.
Wykonawca zobowiązuje się do stawienia się w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego przez cały okres trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zadania
w celu dokonywania przeglądów remontowanego obiektu realizowanego w ramach
zadania określonego w §1 umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania kontroli na budowie w trakcie jej
realizacji w odstępach czasu zapewniających właściwą i skuteczną kontrolę
nadzorowanych robót budowlanych, jednak nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu oraz na
wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.

1.

2.

3.

§3

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego nad
robotami budowlanymi,sanitarnymi i elektrycznymi opisanymi w §1 niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane
uprawniające go do nadzorowania robót określonych w §1 niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane
do wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie konstrukcyjno-budowlanym uzyskane
na podstawie Stwierdzenia Przygotowania Zawodowego do Pełnienia Samodzielnych
Funkcji Technicznych w Budownictwie …………………………………………………………...
Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane
do wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w
zakresie instalacji i sieci sanitarnych uzyskane na podstawie Stwierdzenia Przygotowania
Zawodowego do Pełnienia Samodzielnych
Funkcji
Technicznych
w
Budownictwie ………... ………………………………………………………………………………
……………...
Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane
do wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyji elektrycznej uzyskane
na podstawie Stwierdzenia Przygotowania Zawodowego do Pełnienia Samodzielnych
Funkcji Technicznych w Budownictwie……………………………………………………………..
W przypadku braku możliwości czasowego sprawowania obowiązków wynikających z
niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępstwo na
budowie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane oraz będącą
członkiem okręgowej izby inżynierów budownictwa.
O ustanowieniu zastępstwa oraz o przyczynach uzasadniających jego ustanowienie
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego przedkładając przy
piśmie uprawnienia budowlane i dokument potwierdzający przynależność do izby osoby
pełniącej zastępstwo. Informację tą Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu
nie później niż 7 dni przed ustanowieniem zastępstwa na budowie.
Zamawiający, w terminie do 5 dni od dnia pisemnego zgłoszenia Wykonawcy, o którym
mowa w ust.5, zobowiązany jest do wniesienia na piśmie ewentualnego sprzeciwu, co do
osoby zgłoszonej przez Wykonawcę do zastępstwa na budowie. Brak pisemnego
sprzeciwu Zamawiającego we wskazanym terminie oznacza akceptację zgłoszonej jako
zastępstwo osoby.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu
aktualnych zaświadczeń potwierdzających członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów
Budownictwa, w przypadku wygaśnięcia ważności zaświadczenia posiadanego przez
Zamawiającego.

§4

1.
2.

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zakres czynności określony w art.25 i
art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz.
1409 z późn. zm.).
Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy należy:
1) w okresie przygotowania inwestycji:
 uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu terenu budowy.
2) w okresie realizacji budowy:
 kontrola właściwej jakości wykonywanych robót i zastosowanych wyrobów
budowlanych, łącznie z kompletowaniem dokumentów potwierdzających
dopuszczenie wyrobów budowlanych do obrotu w budownictwie (deklaracje
zgodności, aprobaty technicznych itp.),
 kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim
wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny
właściwego wykonywania robót budowlanych przedmiotowego zadania,
 sprawowanie nadzoru nad realizacją robót zgodnie z wytycznymi Opolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 kontrola zgodności wykonywanych robót z projektami budowlano-wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, umową na
roboty budowlane z wykonawcą robót, uzyskanymi przez Zamawiającego
decyzjami, uzgodnieniami i warunkami branżowymi oraz warunkami technicznymi,
obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami a także
zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
 dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów
elementów zgłoszonych do odbioru przez wykonawcę robót, w terminie do pięciu
dni licząc od dnia zgłoszenia robót do odbioru przez wykonawcę zadania, zgodnie
z zapisami § 11 umowy z wykonawcą robót.
 rozliczenie wykonanych robót zgodnie z zapisami §12 umowy z wykonawcą robót,
 rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej z zasięgnięciem w razie potrzeby
opinii autora projektu,
 kontrola usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych ewentualnych wad
wskazanych wykonawcy zadania wpisem do dziennika budowy, których istnienie
zostanie stwierdzone w trakcie realizacji zadania,
 sporządzanie zapisów w dzienniku budowy o wszystkich dokonanych odbiorach
robót,
 systematyczna kontrola budowy w odstępach czasu zapewniających właściwy i
skuteczny nadzór prowadzonych robót, jednak nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu,
 kontrola terminowości wykonania robót budowlanych,
 wykonywanie na bieżąco dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji
i przekazanie jej Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku CD lub innym
nośniku danych,
 kontrola wykonywanej dokumentacji powykonawczej obiektu wraz z naniesionymi
zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
 uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,
 kontrola prawidłowości wykonywania prób, badań, sprawdzeń i odbiorów
technicznych wykonanych robót oraz sporządzanych protokołów,
 niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu ujawnionych przypadków wykonywania
robót budowlanych przez podwykonawców niezgłoszonym Zamawiającemu przez
wykonawcę robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy
3) kontrola robót przez Zamawiającego i kontrola zewnętrzna:
 udział w naradach organizowanych przez Zamawiającego,
 udział we wszystkich kontrolach przeprowadzanych przez instytucje kontrolujące,
 rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej z zasięgnięciem w razie potrzeby
opinii autora projektu,
 sporządzanie wspólnie z wykonawcą robót protokołów konieczności robót

3.

4.

5.

dodatkowych (przy uzgodnieniu z Zamawiającym) z podaniem przybliżonego
kosztu robót i wniosku do Zamawiającego co do konieczności ich wykonania,
sprawdzenie kosztorysów wykonawcy robót pod względem zakresu rzeczowego i
danych do ustalenia wynagrodzenia,
 sporządzanie, w razie zaistnienia takiej potrzeby, dokumentów koniecznych do
zlecenia robót uzupełniających
4) wykonywanie czynności związanych z częściowym odbiorem robót etapu I oraz
końcowym odbiorem robót :
 odbiór robót budowlanych określonych niniejszą umową po ich zakończeniu przez
wykonawcę zadania, a przed zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości do odbioru
końcowego i potwierdzenie tego faktu wpisem do dziennika budowy,
 skompletowanie wspólnie z kierownikiem budowy i sprawdzenie dokumentacji
odbiorowej,
 akceptacja lub jej brak w odniesieniu do zapisu wykonawcy robót o gotowości
obiektu do odbioru częściowego etapu i końcowego etapu robót,
 uczestniczenie w pracach komisji częściowego i końcowego odbioru zadania,
 kontrola usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych ewentualnych wad
stwierdzonych w czasie odbioru końcowego zadania,
5) w okresie gwarancji i rękojmi za wady:
 udział w przeglądach gwarancyjnych
 udział w komisjach kontrolujących usunięcie ujawnionych wad,
 udział w przeglądzie ostatecznym (pogwarancyjnym).
Projekt budowlano – wykonawczy oraz kosztorys ofertowy wykonawcy robót będą
udostępniane każdorazowo według potrzeb u Zamawiającego w Biurze Budownictwa i
Inwestycji Urzędu Miasta w Brzegu.
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować i prowadzić ewidencję wszelkich
robót realizowanych przez podwykonawców (w tym także dalszych podwykonawców) i
niezwłocznie (w ciągu maksymalnie 3 dni od stwierdzenia takiego faktu na budowie) jest
zobowiązany do poinformowania Zamawiającego na piśmie o wykonywaniu robót
budowlanych przez Podwykonawców niezgłoszonych Zamawiającemu zgodnie z
warunkami wynikającymi z przepisu art. 6471 kc i warunkami umowy zawartej pomiędzy
wykonawcą robót i Zamawiającym. Zamawiający zakazuje dopuszczenia do realizacji
Podwykonawców bez zgody Zamawiającego, przy zachowaniu warunków i zapisów
umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, w trakcie końcowego odbioru robót, pisemnego
oświadczenia wykonawcy robót, że wykonawca robót nie wykonywał przedmiotu umowy z
udziałem podwykonawców, co do których Zamawiający nie wyraził zgody na ich udział w
realizacji zadania lub niezgłoszonych zgodnie z przepisami art. 6471 kc.
§5
Wykonawca działa w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Z 2013r. poz.1409 z późn. zm.) z zastrzeżeniem, iż
nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych,
uzupełniających, zamiennych lub koniecznych. Decyzje w zakresie powyższych robót
podejmuje wyłącznie Zamawiający.
§6

1.

2.

Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania zamówień
dodatkowych lub uzupełniających, nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót
budowlanych, to Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym
Zamawiającego celem podjęcia przez niego decyzji, co do zlecenia wykonania tych robót
wykonawcy robót budowlanych.
W przypadku, o którym mowa w ust.1 Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, wspólnie
z kierownikiem budowy sporządzić protokół konieczności na wykonanie zamówień
dodatkowych lub uzupełniających wraz z kosztorysem robót dodatkowych lub

3.

uzupełniających i przedłożyć go do akceptacji (zatwierdzenia) przez Zamawiającego.
Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy
robót budowlanych polecenia wykonania zamówień dodatkowych lub uzupełniających.
§7

1.

2.

3.

Za sprawowanie nadzoru techniczno - ekonomicznego, określonego niniejszą umową
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:
netto : ……………. zł (słownie: ……………………………………………... złotych 00/100)
podatek VAT w wys… % tj. ……….zł(słownie:…………………………….. złotych 00/100)
brutto: ………... zł (słownie: ………………………………………………….złotych 00/100)
Kwota określona w ust. 1 jest wynagrodzeniem kompletnym, jednoznacznym i ostatecznym,
zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy, w tym w
szczególności koszty niezbędnych dojazdów. Nieoszacowanie, pominięcie lub brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie może być podstawą do żądania zmiany
wynagrodzenia, określonego w ust. 1.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z
tytułu wykonania umowy. Zmiana zakresu rzeczowego, wartości robót określonych w
umowie z wykonawcą robót budowlanych lub zmiana terminu wykonania tych robót nie
spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
§8

1.

2.
3.

4.
5.

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, o którym
mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej, po
zakończeniu i odbiorze robót budowlanych, zgodnie z zapisami § 11 umowy z wykonawcą
robót budowlanych.
Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na wskazane przez niego konto w
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury.
W przypadku wystawienia faktury w sposób nieprawidłowy lub niezgodny
z postanowieniami umowy wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na
wskazane przez niego konto w fakturze, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania
korekty do faktury wystawionej w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z postanowieniami
umowy.
Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury za sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
o którym mowa w niniejszej umowie, jest protokół odbioru końcowego zadania podpisany
przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Fakturę należy wystawić na Gminę Brzeg, 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12.
§9

1.
2.

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny:
NIP 747-12 - 48 - 878.
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny:
NIP ………………………....
§ 10

1.

2.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wyrządzone
szkody, będące normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania
przedmiotu Umowy, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego
działania.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania całości lub części czynności
nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę, bądź w przypadku rażącego naruszenia przez
Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności dwukrotnej nieuzasadnionej
nieobecności Wykonawcy lub jego zgłoszonego zastępcy na placu budowy bądź
dwukrotnej nieobecności Wykonawcy lub jego zgłoszonego zastępcy na spotkaniach
organizowanych przez Zamawiającego, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę z

3.
4.

5.

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w każdym czasie, bez zachowania terminu
wypowiedzenia, lub od umowy odstąpić. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie
znajdują postanowienia §13 ust.1 lit.c) oraz ust.2 i ust.3.
Za nieuzasadnioną nieobecność uznaje się nieobecność inną niż spowodowana
przyczynami niezawinionymi przez Wykonawcę.
W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub oświadczenia o rozwiązaniu
umowy, Wykonawca sporządzi w terminie 3 dni inwentaryzację nadzorowanych robót, a w
przypadku bezskutecznego upływu tego terminu inwentaryzację taką sporządzi
Zamawiający.
Strony zgodnie ustalają, że art. 395 § 2 k.c. oraz 394 k.c. nie mają zastosowania do
wzajemnych rozliczeń po odstąpieniu od umowy i Strony nie będą zobowiązane do zwrotu
równowartości ich świadczeń, a Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania części
należnego mu z mocy umowy wynagrodzenia, proporcjonalnie za czas do złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
§ 11
Niniejsza umowa zobowiązuje strony do ścisłej współpracy, starannego działania
i współdziałania w toku realizacji robót budowlanych zadania inwestycyjnego dla
prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy.
§ 12
Nadzór nad realizacją umowy sprawuje Kierownik Biura Budownictwa i Inwestycji Urzędu
Miasta w Brzegu.
§ 13

1.

2.
3.

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
a) w wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §7 ust.1, za
każdą nieuzasadnioną nieobecność Wykonawcy lub jego zgłoszonego zastępcy na
placu budowy na żądanie Zamawiającego,
b) w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdą nieobecność
Wykonawcy lub jego zgłoszonego zastępcy na żądanie Zamawiającego, w okresie
rękojmi i gwarancji na wykonane roboty, udzielonej przez wykonawcę robót
budowlanych,
c) w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto w przypadku rozwiązania umowy
lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar
umownych.
Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 14

1.

2.
3.
4.

Oprócz przypadków określonych przepisami Kodeksu cywilnego, Zamawiający może
odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy.
Odstąpienie od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, może nastąpić w
terminie 30 dni licząc od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.
W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.1 i ust.2, Wykonawca ma
prawo żądać wynagrodzenia należnego za wykonany nadzór inwestorski do dnia
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia.
§ 15

1.
2.

Strony zobowiązane są do pisemnego zawiadomienia siebie nawzajem o zmianie adresu
do korespondencji. Zamiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany treści niniejszej
umowy.
W przypadku uchybienia obowiązkowi wskazanemu w ust. 1, wszelką korespondencję
doręczoną na adres wskazany w umowie uznaje się za doręczoną skutecznie.
§ 16
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy.
§ 17
Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§ 18
Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 19
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze
do tych ustaw.
§ 20
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

AKCEPTUJĘ WZÓR UMOWY

