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U M O W A   NR…………

zawarta w dniu ..................................... 2018 r. w  Piotrkowie Tryb., pomiędzy: 

Miastem Piotrków Trybunalski  z siedzibą przy Pasażu Karola Rudowskiego 10,  97-300 
Piotrków Trybunalski,  
zwanym dalej „Zamawiającym”,  
reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………. 

a
…………………………………………………….……………………
……………………………………….………………………………..., 
reprezentowaną przez 
…………………………………………..
…………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zaś wspólnie dalej zwanymi „Stronami”

w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie 
……………………………………………………., zawarto umowę następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Analizę rynku ciepła i analizę 
techniczno-ekonomiczną istniejącego systemu ciepłowniczego w celu wypracowania                             
dla Zamawiającego rekomendacji kierunku modernizacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie 
Trybunalskim” . 

Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do wykonania:

1) Etap I – Analizy wstępnej, która obejmuje analizę rynku ciepłowniczego i istniejącego 
systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim w celu wypracowania rekomendacji                                  
dla Zamawiającego kierunku modernizacji Systemu Ciepłowniczego.

2) Etap II – Studium wykonalności wybranego wariantu.

3) Etap III – Raportu z wyceny aktywów ciepłowniczych.

2. Zamówienie obejmuje również udział w spotkaniach Wykonawcy z Zamawiającym i stronami 
trzecimi wskazanymi przez Zamawiającego oraz prezentację wyników uzyskanych na Etapach 
I – III Zamówienia. W szczególności Wykonawca zobowiązany będzie uczestniczyć w 
spotkaniach z Urzędem Regulacji Energetyki w celu przeprowadzenia konsultacji dotyczących 
prognozowanej ścieżki/ścieżek cen ciepła po zakończeniu modernizacji. 
Terminy spotkań projektowych zostaną określone w harmonogramie sporządzonym przez 
Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego, stanowiącym Załącznik             
nr 4 do Umowy.

3. Szczegółowy zakres poszczególnych etapów określa Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący 
Załącznik nr 1 do Umowy. 
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§ 2

1. Data zawarcia Umowy jest jednocześnie datą rozpoczęcia wykonywania prac w niej 
określonych.

2. Termin wykonania Umowy określa się na 31.12.2018 roku.
3. Wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia etapy Wykonawca zrealizuje w następujących 

terminach:
1) Etap I w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,
2) Etap II w terminie ………………………… dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy –

wynikającym z opracowanego przez Wykonawcę harmonogramu, o którym mowa w  § 1  
ust. 2,

3) Etap III w terminie ………………………… dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 
– wynikającym z opracowanego przez Wykonawcę harmonogramu, o którym mowa w  § 1     
ust. 2;     

4. Jeżeli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi, że określony etap nie zostanie 
wykonany w ustalonym terminie, powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego, wskazując 
jednocześnie prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę.

4. Opóźnienie w wykonaniu poszczególnego etapu nie powoduje zmiany terminu realizacji 
Umowy.

§ 3

1. Wykonawca zapewnia wykwalifikowaną kadrę do realizacji niniejszej Umowy.

2. Wykonawca może dokonać zmiany Ekspertów wskazanych do realizacji Umowy 
przedstawionych w Załączniku nr 3 do Umowy, wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

3. Nowy Ekspert winien spełniać co najmniej warunki określone w ofercie dla danego Eksperta.

4. Wymiana Eksperta może nastąpić na pisemne żądanie Zamawiającego jeżeli uzna, że Ekspert 
nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy. W takim przypadku Wykonawca 
zobowiązany jest do wymiany Eksperta/Ekspertów w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 
pisemnego zawiadomienia.

§ 4

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty, o których mowa w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia, w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania Umowy. Wykonawca zwróci te 
dokumenty najpóźniej przed terminem realizacji Umowy.

2. Dokumenty przekazane Wykonawcy w związku z wykonaniem Umowy nie będą – za wyjątkiem 
przypadków, gdzie będzie to konieczne w celu wykonania Umowy – publikowane lub ujawnione 
przez Wykonawcę, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 5

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 
ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy. Wskazana w ofercie cena jest ceną brutto.
Tytułem wynagrodzenia Zamawiające zapłaci Wykonawcy:

Wynagrodzenie netto ……………………………………… PLN
Słownie: ……………………………………………………………… złotych netto
Plus VAT…….% tj. ………………………………………… PLN
Słownie……………………………………………………………….
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Wynagrodzenie brutto ……………………………………….. PLN
Słownie: ………………………………………………………………….. złotych brutto.

2. Wynagrodzenie będzie się składało z następujących części:

1) 10% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 po wykonaniu Etapu I i zaakceptowaniu 
wybranego wariantu modernizacji przez Zamawiającego.

2) 30% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 po wykonaniu Etapu II.

3) 30% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 po wykonaniu Etapu III.

4) 30% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 po podpisaniu przez Zamawiającego                            
lub wskazany przez niego podmiot realizujący modernizację systemu ciepłowniczego 
umowy  o dofinansowanie lub nie podpisaniu umowy o dofinansowanie z przyczyn 
niezależnych  od Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 
wykonania danej części umowy.

4. Zapłata wynagrodzenia o którym mowa w ust. 2, nastąpi przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie przez 
Zamawiającego protokołu odbioru poszczególnych Etapów bez zastrzeżeń.

5. Płatnikiem faktury jest: 

Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 
97-300 Piotrków Trybunalski,  
NIP  771-27-98-771.

6. Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP……………………….

7. Jako dzień zapłaty strony ustalają wydanie dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 
Zamawiającego.

§ 6

1. Wykonawca dostarczy prace wymienione w § 1 w formie papierowej, w postaci wydruków                        
– 3 egzemplarze  oraz w formie elektronicznej – 5 egz.

2. W terminie 30 dni od dostarczenia przez Wykonawcę zamówionego opracowania Zamawiający 
oświadczy, czy je przyjmuje, czy też żąda dokonania określonych zmian lub nie przyjmuje go                 
w całości.

3. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić w opracowaniach przedstawione uwagi lub 
poinformować pisemnie, wraz z uzasadnieniem, Zamawiającego o ich bezzasadności w 
terminie 7 dni od daty ich przedstawienia.

4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający nie złoży żadnego oświadczenia, 
uważa się, że przyjął opracowanie bez zastrzeżeń.

§ 7

1. Bezpośrednio odpowiedzialny za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest 
......................... .

2. Bezpośrednio odpowiedzialny za kontakty z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest 
Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Adam Karzewnik, tel. 44 732 76 94.
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3. Zmiana osób o których mowa w ust.1 i 2, może nastąpić poprzez pisemne powiadomienie 
drugiej strony i nie stanowi zmiany Umowy.

4. Strony zobowiązują się współdziałać ze sobą ściśle przy wykonywaniu niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, dotyczących 
działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie  realizacji niniejszej umowy.  

§ 8

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego opracowania, w ramach wynagrodzenia o którym 
mowa w § 5, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do opracowań 
wymienionych w § 1 ust. 1.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust.1,bez ograniczeń co do 
terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, dotyczy w szczególności poniższych pól eksploatacji:

1) Utrwalania, kopiowania, wprowadzania do pamięci komputera i serwerów sieci 
komputerowych;

2) Publicznej prezentacji (również na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji;
3) Wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach 

audiowizualnych i komputerowych;
4) Korzystania z dzieła w całości lub w części oraz jego łączenie z innymi dziełami, 

opracowywanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnianie, modyfikację, 
tłumaczenie na różne języki, publikację i rozpowszechnianie w całości lub części.

3. W ramach wynagrodzenia, ustalonego zgodnie z § 5, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do wyników prac o których mowa 
w §1 ust 1.

4. Z chwilą podpisania protokołu odbioru, Zamawiający nabywa własność wszystkich 
egzemplarzy, na których wyniki prac zostały utrwalone.

5. Utrwalone wyniki prac, określone niniejszą umową, Wykonawca może pozostawić do swojej 
dyspozycji wyłącznie do celów dokumentacyjnych.

6. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw majątkowych 
osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki prac, określone niniejszą umową, w stanie 
wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne,                     
a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 
własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.                 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z wykonywaniem zadania.

8. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na wykonanie zmian, poprawek oraz aktualizacji 
dokumentacji, sporządzonej w oparciu o umowę, przez inny podmiot w przypadku uznania 
takiej potrzeby przez Zamawiającego.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego udostępnić lub wydać 
wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej umowy. Zamawiający lub osoba 
przez niego upoważniona będzie miała prawo kontrolowania lub badania dokumentów 
dotyczących wykonywania umowy oraz sporządzać z nich kopie zarówno podczas, jak i po 
wykonaniu zadania.
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2. Strony, w szczególności osoby, o których mowa w § 7 ust.1, zobowiązują się do odbywania 
systematycznych spotkań, nie rzadziej niż raz na miesiąc, w celu bieżącego monitorowania 
postępu prac realizowanych przez Wykonawcę w ramach umowy, oraz umożliwienia 
Zamawiającemu składania ewentualnych uwag i wniosków.

§ 101

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry niezbędnej 
do realizacji niniejszego zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie realizujący umowę wyznaczają spośród siebie Lidera, który upoważniony 
jest do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie 
Umowę, wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego oraz przyjmowania 
poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę.

3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie ………………………….……………………………..

4. Postanowienia umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 
realizujących wspólnie Umowę.

5. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Zamawiającemu zostanie przedłożona kopia umowy 
zawartej pomiędzy Wykonawcami realizującymi wspólnie przedmiot Umowy, określającej 
zakres obowiązków każdego z Wykonawców.

6. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcami będzie zawarta na cały czas realizacji niniejszej 
umowy.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozwiązania umowy zawartej między Wykonawcami 
przed terminem obowiązywania niniejszej umowy.

8. Zmiana składu Wykonawców wspólnie realizujących umowę jest możliwa jedynie w przypadku:

 śmierci osoby fizycznej będącej członkiem Wykonawcy,
 prawomocnego orzeczenia sądu o likwidacji bądź upadłości przedsiębiorstwa będącego 

członkiem Wykonawcy.

9. W przypadku zmiany umowy zawartej pomiędzy Wykonawcami wspólnie realizującymi umowę, 
w sytuacjach określonych w ust.8, Wykonawca winien powiadomić o tym Zamawiającego                         
w terminie 7 dni kalendarzowych od zaistnienia tej okoliczności.

§ 112

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących  części zamówienia:

1) w  zakresie ………………………………………….

2) w zakresie ……………………………………………

3) w zakresie ……………………………………………

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania.

1 W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę.
2 W przypadku wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Oferty części zamówienia które zamierza powierzyć 

Podwykonawcom.
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2. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
umowy, jeżeli osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy prac lub dotrzymania terminów realizacji tych prac. Umowy                              
z Podwykonawcami, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 12

1. W przypadku nienależytego wykonania  Umowy przez Wykonawcę Zamawiający poinformuje                  
o tym Wykonawcę wzywając go do prawidłowego wykonania Umowy w terminie wskazanym                     
w wezwaniu, W przypadku nie wykonania wezwania w sposób wskazany i w formie wskazanej 
przez Zamawiającego, zostaną naliczone kary w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 5 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu wezwania.

2. W przypadku opóźnienia w należytym wykonaniu etapów określonych w § 2 ust. 3 
Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia 
brutto określonego w § 5 za każdy dzień opóźnienia w ich wykonaniu w stosunku do 
harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 2.

3. Jeżeli kary umowne przekroczą 20% wartości wynagrodzenia brutto o których mowa w § 5, 
Zamawiający może odstąpić od umowy bez odszkodowania, bądź żądać stosownego 
obniżenia wynagrodzenia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 
przewyższających wysokość kar umownych.

5. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 5. Kara 
zostanie naliczona niezależnie od kar określonych w ust. 1 i 2.

6. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa w ust. 1, 2  i 5, 
Zamawiający potrąci z wypłacanego Wykonawcy wynagrodzenia kwotę odpowiadającą 
wysokości tych kar po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy i odniesieniu się Wykonawcy  do 
zamiaru potrącenia naliczonej kwoty kary przez Zamawiającego.

7. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o ww. okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

1. Wykonawca wniósł  zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (zgodnie z art. 150 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych) w wysokości 10% wynagrodzenia (z podatkiem VAT) 
określonego w § 5 ust. 1, tj. w kwocie ………… (słownie …………………………..………………) 
w formie ………………………….. .

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający zobowiązuje się przekazać 
je na oprocentowany rachunek w banku obsługującym Zamawiającego.

3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty ostatecznego terminu 
wykonania Umowy i uznania  należytego jej wykonania, tj. po podpisaniu przez Zamawiającego 
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wszystkich protokołów odbioru poszczególnych etapów. Pozostała część zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy, stanowiąca 30% ogólnej kwoty zabezpieczenia zostanie 
zatrzymana w celu pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za  wady. Część ta zostanie zwrócona w 
ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady (lub wygaśnie po upływie ważności gwarancji  
ubezpieczeniowej  lub bankowej).

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia polisy OC odpowiedzialności cywilnej kontraktowej 
co najmniej do wysokości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 i na okres na jaki 
zawarto umowę, oraz  dostarczenie jej  Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania Umowy. 
W przypadku zmiany terminu zakończenia Umowy Wykonawca, nie później niż na 30 dni przed 
jej upływem, zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający przedłużenie terminu 
obowiązywania polisy. W razie nie przedłużenia polisy OC przez Wykonawcę, Zamawiający ma 
prawo zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia 
potracone zostaną z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej z form 
wymienionych w art. 148 ust 1. pkt od 2 do 5 Prawa zamówień publicznych Wykonawca 
zobowiązany jest do utrzymania ważności zabezpieczenia przez okres obowiązywania Umowy.

6. W razie niewykonania zobowiązania określonego w ust. 5 na 30 dni przed  upływem okresu 
ważności zabezpieczenia, Zamawiający wystąpi z wezwaniem na piśmie do gwaranta bądź 
ubezpieczyciela o zapłatę kwoty stanowiącej zabezpieczenia.

§ 14

1. Okres rękojmi na wykonaną dokumentację strony ustalają na 2 lata od dnia końcowego 
odbioru dokumentacji wskazanej w § 2 ust. 3 pkt 3).

2. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń 
wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących 
przepisów kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady.

3. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego  przystąpienia do 
usunięcia wad w terminie nie późniejszym niż 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez 
Zamawiającego oraz ich usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie 
dłuższym niż 60 dni. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie, 
Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

4. Rękojmia obejmuje także zdatność przygotowanych koncepcji i dokumentów dla pozyskania 
dofinansowania kapitałowego lub bezzwrotnego ze środków pomocowych na modernizację 
systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 15

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod 
rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje zmiany ceny oferty brutto w przypadku zmiany stawek podatku od 
towarów i usług ( VAT ).

3.  Postanowienia niniejszej umowy będą mogły zostać zmienione w stosunku do jej treści, jeżeli 
wystąpią następujące okoliczności:

a. Wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu zamówienia    
i mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,

b. Wystąpi przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa , 
czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin  wykonania 
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przedmiotu zamówienia a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy,

c. Wystąpi sytuacja, w której wykonanie pełnego zakresu robót nie jest konieczne, a 
co będzie miało wpływ na zmniejszenie wynagrodzenia,

d. Inne wyżej nie wymienione, za wystąpienie których nie będzie ponosić winy żadna 
ze stron umowy. 

4. Zamawiający może dokonać zmiany zakresu prac w poszczególnych etapach, w sposób który 
nie zmieni zakresu umowy, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonywania przedmiotu 
zamówienia bez zmiany terminu i wynagrodzenia.

§16

Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zawartych 
w umowie oraz  sporządzonej na jej podstawie dokumentacji dla potrzeb realizacji zadania 
związanego z modernizacją i restrukturyzacją systemu ciepłowniczego  przez Miasto Piotrków 
Trybunalski, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

§ 17

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa polskiego,

2. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego powiadamiania o każdej zmianie 
siedziby lub nazwy firmy, przedstawicieli stron, numerów telefonów.

3. Ewentualne spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Wykonawca a dwa 
egzemplarze Zamawiający.

§ 18

Integralną częścią Umowy stanowią:
1. Kopia Opisu Przedmiotu Zamówienia – zał. Nr 1
2. Kopia Formularza Oferty – zał. Nr 2
3. Wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia – zał. Nr 3
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy – zał. Nr 4
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone przez Wykonawcę – zał. Nr 5
6. Umowa zawarta między Wykonawcami występującymi wspólnie – zał. Nr 63

Zamawiający: Wykonawca :

3 W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę.
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