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Zapytanie ofertowe na

Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania
inwestycyjnego pn.: "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Malcie.

Zamawiajacy:
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NIP 598 00 06 390
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ZAPYTANIE OFERTOWE
Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania
inwestycyjnego pn.: "Modernizacja stacji uZdatniania wody w Malcie.

I.

Nazwa i adres zamawiaj~cego:
Gmina Krzeszyce
ul.Skwierzynska 16
66-435 Krzeszyce

II.

Tryb udzielenia zamowienia:

Zam6wienie udzielone b~dzie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z zm.) - dalej zwanq "ustawq"
oraz na podstawie zasady konkurencyjnosci wydatk6w w ramach PROW 2014-2020.
Zamawiajqcy zamierza ubiegae si~ 0 dofinansowanie z programu PROW 2014-2020.
III.

Opis przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo
kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn:"Modernizacja stacji uzdatniania wody
w Malcie ", polegajqcej na modernizacji stacji wraz z przebudowq ukladu uzdatniania
i dystrybucji wody.
Dokumentacja projektowa musi posiadae wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia
i opinie. Musi bye kompletna z punktu widzenia celu, kt6remu ma sluiye.
Termin realizacji przedmiotu umowy - do 30 grudnia 2016 r.
Niezb~dne podklady mapowe do cel6w projektowych zostanq zabezpieczone przez
Wykonawc~.

Zakres opracowania obejmuje:
Modernizacja ukladu SUW zaklada

realizacj~ nast~pujqcych

czynnosci:

1) Prace dokumentacyjne remontu stacji i obiekt6w zewn~trznych:
a) demontai urzqdzen stacji uzdatniania wody
a)

wymiana pokrycia dachowego

b)

wymiana stolarki okiennej

c)

wykonanie okladzin plytkami glazurowymi scian
(do wysokosci 2 m.)

d) naprawa ogrodzenia obiektu stacji,
e) montai instalacji alarmowej otwarcia

w~az6w

studni i SUW

2) Roboty technologiczne
Ustalic laboratoryjnie proces technologiczny uzdatniania wody
zaprojektowac nowoczesny uk~ad technologiczny SUW pozwalajqcy
na catkowicie automatycznq prac~ SUW z moiliwosci q zdalnego
sterowania ze stanowiska operatorskiego,
c)
zaprojektowac instalacj~ do dezynfekcji wody podchlorynem sodu.
a)
b)
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d)
zaprojektowac nowy osprz~t
zbiornika czystej wody wraz z pompq
stUZqcy do ptukania filtrow,
e)
zaprojektowac uktad pomp drugiego stopnia z systemem statego
cisnienia
f)
zaprojektowac instalacj~ ptukania filtrow z wykorzystaniem dmuchawy
g) projekt tymczasowej stacji na czas robot modernizacyjnych
h) zaprojektowac rurociqg tqCZqcy studni~ nr 3 z SUW

3) Instalacja elektryczna wraz z automatykq.
a) zaprojektowac szaf~ sterowniczq do sterowania wszystkimi
elementami wykonawczymi,
b) zaprojektowac oprogramowanie do obstugi filtrow (praca
regeneracja), obstugi uktadu ppoz., zliczania ilosci wody
pobranej ze studni, ilosci wody uzdatnionej podanej do sieci,
ilosci wody podanej ze studni na ptukanie filtrow,
b)zaprojektowac montaz agregatu prqdotworczego z pomieszczeniem
c)przewidziec mozliwosc automatycznego zatqczania si~ agregatu
prqdotworczego w sytuacji zaniku zasilania.
4) Opracowac projekt likwidacji nieczynnej studni gt~binowej nr 1
o gt~bokosci 118 m, dz . nr 52/1 w Malcie.
5) Opracowac kart~ informacyjnq przedsi~wzi~cia i uzyskac decyzj~
o srodowiskowych uwarunkowaniach na wykonanie uj~cia wod
podziemnych z utworow czwartorz~du (studnia nr 3) w Malcie
dz.nr52/1.
Projekt robot geologicznych jest juz wykonany i zatwierdzony.

IV.

Wymagania Zamawiajqcego wobec Wykonawcy:

W celu potwierdzenia wiedzy i doswiadczenia 0 udzielenie zam6wienia moze ubiegac si~
Wykonawca, kt6ry udokumentuje, ze w ostatnich pi~ciu latach wykonat co najmniej dwa
projekty modernizacji stacji ( lub dwa projekty budowy nowej) uzdatniania wody
o wydajnosci minimalnej 50m Ina godzin~.
3

Ocena spetnienia niniejszego warunku b~dzie oceniana na podstawie
ztozonego oswiadczenia 0 spetnieniu warunk6w - wedtug ztqcznika nr 2

v. Informaeja 0 oswiadezeniaeh i dokumentaeh, jakie
spelnienia warunkow udzialu w post~powaniu:

maj~

dostarezyc oferenci w eelu

1. Organizator post~powania wymaga, by kazda oferta zawierala co najmniej

nast~pujctce

dokumenty:

a. formularz oferty wg zalctczonego wzoru- zalctcznik nr 1
b. aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci
gospodarczej, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi~cy przed uplywem terminu skladania oferty
cenoweJ.

c.oswiadczenie 0 dysponowaniu osobami do wykonania przedmiotu zam6wienia - zgodnie
z zalqcznikiem nr 3.
d. wykaz rob6t projektowych- zgodnie z zalqcznikiem nr 2
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2. Wykonawca b~dzie zobowia,zany do przedstawienia w dniu podpisania umowy poIisy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej prowadzonej dzialalnosci, na sum~ gwarancyjnq nie nizszq,
niz wartosc przedmiotu umowy i na okres trwania prac projektowych zwiqzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy przedmiotowq poIis~ wraz pemq tresciq wszystkich
majqcych zastosowanie warunk6w.
3.

Post~powanie jest

prowadzone w j~zyku polskim.

Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje organizator
mogq przekazywac pisemnie za pomocq faksu lub drogq elektronicznq.
VI. Osoby po stronie organizatora
oferentami:

post~powania

post~powania

uprawnione do porozumiewania

si~

i oferenci

z

1. Osobq uprawnionq do kontaktowania si~ z oferentami i udzielania wyjasnien dotyczqcych
post~powaniajest

Jan Solinski tel. 9517575161 wew.26 e-mail solinski@krzeszyee.pl

2. Oferent moze zwr6cic si~ do organizatora post~powania 0 wyjasnienie istotnych warunk6w
udzielenia zam6wienia w godzinach pracy organizatora post~powania.
VII. Opis sposobu obliezania eeny:
1. Na formularzu ofertowym naleZy podac
i kwot~ podatku V AT.

cen~

netto i brutto przedmiotu zam6wienia oraz

stawk~

2. Wartosc cenOWq naleZy podac w zlotych polskich z dokladnosci q do dw6ch miejsc po przecinku
oraz slownie.
3. Cena powinna zawierac wszelkie koszty zwiqzane z wykonaniem zam6wienia.
4. Rozliczenie

pomi~dzy

stronami

nast~powac b~dzie

w poJskich zlotych.

VIII. Miejsee i termin skladania ofert:
1. Wykonawca winien umiescic
naplsem:

ofert~

wraz z zalqcznikami w

zamkni~tej

kopercie, opatrzonej

OJerta na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Modernizaeja Staeji
Uzdatniania Wody w Malcie "" nie otwierac przed: 10.10.2016 r. godz. 10.15.
2. Ofert~ naleZy zloZyc w siedzibie Urz~du Gminy Krzeszyce, ul.Skwierzynska 16, (Sekretariat)
do dnia 10.10.2016 r. do godz. 10:00.
3. Oferta zlozona po terminie zostanie zwr6cona bez otwierania.
4. Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Urz~du Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzynska 16
w dniu 10.10.2016 r. 0 godz. 10.15 w sali narad.
IX. Kryteria oeeny ofert:
Najnizsza cena - 100%
X. Informaeje 0 formalnosciaeh, jakie powinny zostac dopelnione po wyborze oferty w eelu
zawareia umowy w sprawie zamowienia publieznego
1. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty organizator post~powania zawiadomi
wszystkich oferent6w, kt6rzy ubiegali si~ 0 udzielenie zam6wienia.

2. Wybrany oferent zostanie poinformowany

0

terminie podpisania umowy.
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3. lezeli ofere nt, ktorego oferta zosta!a wybrana uchyli si~ od zawarcia umowy, organizator
post~powania wybierze kolejnq ofert~ najkorzystniejszq sposrod z!ozonych ofert, bez przeprowadzenia
ich ponownej oceny.
4. Organizator post~powania zastrzega sobie prawo uniewaznienia post~powania 0 udzielenie
zamowienia pllblicznego na kazdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.
5. Do prowadzonego post~powania nie przysruglljq oferentom srodki ochrony prawnej okreslone
w przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych (~. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
6. Wszelkie zmiany postanowien umowy mogq wystqpic wy!qcznie za zgod q obu stron wyrazonq
w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

Zatwierdzam

z
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Za!qczniki:

1. Formularz oferty
2.

Wykaz robot

3. Oswiadczenie
4. Projekt umowy

0

dysponowaniu osobami

(zalqcznik nr 1
................................ , dnia ........... 2016 r.

FORMULARZ OFERTY
Nazwa zadania:
Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego
pn.: "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Malcie.
1. Nazwa i adres WYKONAWCY:
Nazwa : ........ ..... ... .......... ....................... .. .. .. .. .. .......... ............... ....... .... ... .............................. .
Adres: .................. ... ...................... ........... .... .. .. ... ....... ....................... ... .. ............................. ...
Tel/Fax: ............ ............ ................................. ............ ................................. .
NIP: ..................... .. ....... ............................................. ........................ ... ......... ... ........... .. .
REGON: ...... ... .... ...... ..... ............... .............. ....... ...... .............................. . ... ... ......................... .
Nr Rachunku Bankowego: ................... ....... ...... ... .... ....................... .. .. ..... ........ .. ................... ..
2.

Oferuje wykonanie przedmiotu tqcznie zamowienia za:
cena netto: ....................................... ztj
podatek VAT: ...................................zt
cena brutto: ...... ......... ...... ............ .... .ztj
Stownie brutto : ... ... ................................................ ............................ zt.

3. Oswiadczam, ie zapoznatem si~ z opisem przedmiotu zamowienia i nie wnosz~ do niego
zastrzeien.
4. Oswiadczam, ie zapoznatem si~ z projektem umowy i nie wnosz~ zastrzeien.
5. Oswiadczam, ie spetniam warunki okreslone przez Zamawiajqcego.

6. Zatqcznikami do niniejszego formularza oferty stanowiqcego integralnq

cz~sc

oferty

Sq:

1) ......... .. .. ...... .. ............... ... .. .... ... ............................... ............ ................................................ .
2) .......................................... .. ............................................................................................ .. ..
3)
4) .......................................... ...... ............................. ... ... .... ..... .. ......... ........ ...... .. .................. ....

jpodpisj

Zat. nr 2
WYKAZ

robot projektowych modernizacji
(Iub dwa projekty budowy nowej) stacji
uzdatniania wody
0
wydajnosci minimalnej SOm3/h zrealizowanych przez
Wykonawc~ w okresie ostatnich 5 latach przed uptywem sktadania ofert(zgodnie z
pktA.).
Nazwa i adres Wykonawcy: ..................................................................................................................

Lata, w ktorych
Wydajnosc stacji

LP

Rodzaj zamowienia

uzdatniania
wody

(zakres prac)

m /h

3

zamowienie
zostato

I\lazwa i adres

zrealizowane
(w ktorym roku
zostato
zakonczone podac
doktadnq dat~
zakonczenia)

Inwestora
(zamawiajqcego), na
rzecz ktorego
zrealizowano
zamowienie

1.

2.

3.

it d.

Pod pis upowaznionego
przedstawiciela
Wykonawcy

Zahl:cznik ill 3
Oswiadczenie 0 dysponowaniu osobarni do wykonywania przedmiotu zam6wienia
Zamawiajqcy: Gmina Krzeszyce
Wykonawca .................................................................... .
Adres

OSWIADCZAM
W zwi'tZku z wykonywaniem dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania
inwestycyjnego pn .: "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Malcie" przedstawiarn
informacje 0 dysponowaniu osobarni do wykonywania przedmiotu umowy:
Lp.

Informacje 0 osobach niezb~dnych do
wykonywania przedmiotu umowy

..... ........................ dnia ............ ... ........ .

Uprawnienia

pod pis

Projekt umowy zat. nr 4

Umowa nr ............/2016
Zawarta w dniu ............ 2016 r.
pomi~dzy Gminq Krzeszyce ul.Skwierzynska
66-435 Krzeszyce , NIP 598 0006390, reprezentowanq przez:

16

Stanistawa Peczkajtisa - Wojta Gminy Krzeszyce,
przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy - Zofii Smolinskiej

zwanq dalej "Zamawiajqcym"

a
.....................................................................................................................,
zwanym dalej "Projektantem",
o

nast~pujqcej

tresci:
§1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
pn:"Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Malcie".
2. Szczeg6towy zakres opracowania obejmuje:
a) projektu budowlanego - po 5 egz. wersji papierowej + wersja elektroniczna PDF;
b) przedmiaru robot wraz z zestawieniem robocizny, materiat6w i
papierowej + wersja elektroniczna PDF;

sprz~tu

- 2 egz. wersji

c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot - po 2 egz. wersji papierowej +
wersja elektroniczna PDF;
d) kosztorysu inwestorskiego - 2 egz. wersji papierowej + wersja elektroniczna PDF;
e) karta informacyjna przedsi~wzi~cia na wykonanie uj~cia w6d podziemnych po 3 egz.
w wersji papierowej + 3 egz. wersji elektronicznej .
§ 2.

1. Projektant zobowiqzany jest do:
1) wykonania przedmiotu umowy
z obowiqzujqcymi przepisami:

zgodnie

z

nalezytq

starannosci q

i

zgodnie

a) Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 r.
poz. 290 ze zm.);
b) Ustawq z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz . 469 ze zm.)
c)

Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczeg6fowego zakresu
formy dokumentacji projektoweL specyfikacji
technicznych wykonania
odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129);

d) Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych koszt6w prac projektowych oraz planowanych koszt6w rob6t

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Oz.U. 2004
nr 130 poz. 1389)
e) Ustawa Prawo Geologiczne i G6rnicze (Oz. U. 2015 r. poz. 196 z p6iniejszymi
zmianami)
f) Ustawa z 27.04.2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska (Oz . U. 2016 poz . 672
z p6iniejszymi zmianami)
2) przeprowadzenia wizji lokalnej;
3) uzyskania w imieniu Zamawiajqcego uzgodnien i decyzji (jesli jest wymagana);
4) petnienia nadzoru autorskiego (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia) przez
Projektanta do czasu zakonczenia realizacji zadania.
5) przekazania tqcznie z dokumentacjq projektowo - kosztorysowq, na rzecz
Zamawiajqcego praw autorskich majqtkowych do dokumentacji bez dodatkowego
wynagrodzenia,
z prawem wykorzystania jej przez Zamawiajqcego do wykonania na jej podstawie
prac zwiqzanych z realizacjq ww. projektu.
6) uzupetnienia w przypadku niekompletnosci dokumentacji obj~tej niniejszq umowq.
Koszt wykonania dokumentacji uzupetniajqcej pokryje w catosci Projektant,
7) udzielania wyjasnien i odpowiedzi dotyczqcych obj~tej niniejszym zam6wieniem
dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w przeciqgu dw6ch dni roboczych od dnia
przestania pytania przez Zamawiajqcego,
8) nie ujawniania
inwestorskiego .

osobom

trzecim

wartosci

rob6t

wynikajqcych

z

kosztorysu

2. Zamawiajqcy zobowiqzany jest udost~pnic Projektantowi dokumenty i dane, zwiqzane
z wykonaniem prac projektowych, b~dqce w posiadaniu Zamawiajqcego, a mogqce miec
wptyw na utatwienia prac projektowych oraz poprawienia ich jakosci.
3. Projektant nie moze bez zgody Zamawiajqcego powierzyc wykonania prac obj~tych
przedmiotem umowy podwykonawcom. Projektant odpowiada za prace wykonane przez
podwykonawc6w, niezb~dne do realizacji zlecenia gt6wnego, jak za wtasne .
4. Strony ustalajq, ze z chwil q wykonania zamowlenia Projektant przenosi na
Zamawiajqcego majqtkowe prawa autorskie do dokumentacji b~dqcej przedmiotem
umowy zgodnie z § 6.
§ 3.

Strony zobowiqzujq si~ wzajemnie powiadamiac na plsmle 0 zaistniatych przeszkodach
w wypetnianiu zobowiqzan umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak
r6wniez w trakcie realizacji inwestycji.
§4.

1. Projektant zobowiqzuje
2.

si~

wykonac przedmiot umowy w terminie do 30 grudnia 2016 r.

Projektant przekaze Zamawiajqcemu kompletne i zgodne z umowq opracowanie
projektowe w terminie okreslonym w ust. 1.

3. Odbi6r prac projektowych odb~dzie si~ na podstawie protokotu podpisanego przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajqcego oraz Projektanta.

4. Zamawiajqcy nie jest zobowiqzany do sprawdzenia poprawnosci dokumentacji
projektowej, kt6ra powinna bye wykonana zgodn ie z obowiqzujqcymi przepisami i sztukq
budowlanq
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu , kt6remu ma stuzye.
5. W czasie trwania gwarancji i r~kojmi Zamawiajqcy pisemnie zawiadomi Projektanta
o zauwazonych wadach i brakach w dokumentacji projektowo - kosztorysowej
wyznaczajqc nie dtuzszy niz 14 dniowy termin usuni~cia stwierdzonych nieprawidtowosci.
6. Projektant udziela gwarancji na dokumentacj~ projektowo-kosztorysowq na okres 24
mies i ~cy liczqc od dnia protokolarnego jej przekazania - protokotu odbioru podpisanego
przez obie Strony.
7.

Projektant udziela r~kojmi z tytutu wad fizycznych na dokumentacj~ projektowo
kosztorysowq na okres 24 miesi~cy liczqc od dnia protokolarnego jej odbioru
podpisanego przez obie Strony.
§ 5.

1. Strony ustalajq, ze Zamawiajqcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1
zaptaci Projektantowi wynagrodzenie w wysokosci ................. zf netto, .....................zf
brutto (sfownie ........................................................................................ 00/100).
2. Zamawiajqcy dokona zaptaty naleznosci w terminie do 30 dni od daty otrzymania
rachunku wystawionego przez Projektanta na podstawie protokotu odbioru, 0 kt6rym
mowa w § 4 ust.3.
3. Za termin dokonania zaptaty uwaza
Zamawiajqcego .

si~

dzien

obciqzenia

rachunku

bankowego

4. W przypadku op6Znienia terminu ptatnosci, Projektant ma prawo naliczye odsetki
ustawowe za kazdy dzien op6znienia.

§ 6.
1. Projektant przenosi na Zamawiajqcego autorskie prawa majqtkowe do IIdokumentacji
projektowo-kosztorysowej",o kt6rej mowa w §1, w dniu podpisania przez obie strony
protokotu, bez dodatkowej zaptaty, bowiem wynagrodzenie za przeniesienie praw
autorskich jest zawarte w wynagrodzeniu za IIdokumentacj~ projektowo-kosztorysowq",
o kt6rej mowa w §1. Projektant zgadza si~ na wykonanie przez Zamawiajqcego
autorskich praw zaleznych .
2. Zamawiajqcy
eksploatacji,
wtym do:

ma

prawo

do

wykorzystania

dokumentacji

na

wszystkich

polach

1) powielania catosci lub cz~sci dowolnq technikq;
2) wprowadzania dokumentacji do pami~ci komputera oraz przesytania;
3) dokonywania zmian w dokumentacji przez Zamawiajqcego lub osob~ przez niego
upowaznionq;
4) publicznego udost~pnienia .

§ 7.
1. W przypadku
niedotrzymania przez Projektanta terminu
realizacji
umowy,
Zamawiajqcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych za opoinienie w wysokosci
1% ceny umowy brutto za kazdy dzien opoznienia.

2. W przypadku opoinienia w usuni~ciu wad pracy projektoweL Zamawiajqcy ma prawo do
naliczenia kar umownych w wysokosci 0,5% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
opoznienia, liczqc od ustalonego przez strony w protokole terminu usuni~cia wad.

3. W przypadku odstqpienia od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Projektant,
Projektant zaptaci Zamawiajqcemu kar~ umownq w wysokosci 15% ceny brutto umowy.
4. Projektant wyraza

zgod~

na potrqcenie kwoty naliczonych kar umownych ust. 1 i 2
bezposrednio przy zaptacie rachunku wystawionego za przedmiot umowy.

5. Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajqcego wysokosc
kar umownych na zasadach ogolnych okreslonych w kodeksie cywilnym.
6. Zamawiajqcy moze odstqpic od umowy jezeli wystqpi istotna zmiana okolicznosci
powodujqca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna by to
przewidziec w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzi~cia wiadomosci 0 tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zqdac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cz~sci umowy.
§ 8.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastqpic wytqcznie za zgod q obu stron wyrazonq
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
§ 9.

1. Do spraw nieuregulowanych w umowie majq zastosowanie przepisy ustawy kodeks
cywilny oraz inne przepisy wtasciwe ze wzgl~du na przedmiot umowy.

2. Wszelkie spory wynikajqce z umowy lub powstajqce w zwiqzku z niq, strony zobowiqzujq
si~ rozstrzygac na drodze polubowneL a w przypadku braku porozumienia przekazac
spraw~ do rozstrzygni~cia przez sqd wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajqcego.
§ 10.

Umow~

sporzqdzono w czterech jednobrzmiqcych egzemplarzach, jeden - dla Projektanta
i trzech - dla Zamawiajqcego
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