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Załącznik nr 9C 

UMOWA NR ……………………… 

(PROJEKT – zadanie 3 ) 

 

Zawarta dnia ............... w Lanckoronie pomiędzy Gminą Lanckorona z siedzibą w Lanckoronie 

ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona, NIP: 551 115 82 42, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez : 

Pana Tadeusza Łopatę - Wójt Gminy Lanckorona 

przy kontrasygnacie:  

Pani Barbara Miska - Skarbnik Gminy  

 

a 

 .......................................... z siedzibą w ...........................NIP...………..REGON …….….zwanym 

dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez  

…………………………………… 

 

zwanymi w treści Umowy łącznie „Stronami”, a każda z nich osobna „Stroną”. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie 

„Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania (wraz z 

licencją)” w ramach projektu pn. "Wiedza - najlepsza inwestycja w Gminie Lanckorona" 

Zadanie 3 - dostawa, wdrożenie oraz szkolenie w zakresie oprogramowania do monitorowania 

kompetencji w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą” - 

nr procedury: ZOPO.271.1.2017, zawarta została Umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać z należytą starannością, zgodnie z 

zachowaniem najwyższych standardów jakości zamówienie publiczne obejmujące dostarczenie, 

wdrożenie systemu wraz z niezbędną infrastrukturą, licencjami wraz z gwarancją oraz szkolenie w 

zakresie oprogramowania pełniącego funkcję systemu do monitorowania kompetencji w ramach 

projektu nr RPMP.10.01.03-IP.01-12-032/16 pn. "Wiedza - najlepsza inwestycja w Gminie 

Lanckorona".  

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w zał. nr 2C - „Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia dla zadania 3” będący załącznikiem do Umowy. 

 

§ 2 

Obowiązki Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji 

mających wpływ na realizację Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) posiada wiedzę, doświadczenie, urządzenia i narzędzia informatyczne niezbędne do 

prawidłowego wykonania Umowy, 

2) personel Wykonawcy wykonujący prace w ramach realizacji Umowy posiada doświadczenie i 

kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, 

3. Wykonawca gwarantuje, iż: 

1) dostarczone oprogramowanie, sprzęt i cała infrastruktura techniczna będzie zgodna z Umową i 

będzie realizowało wszystkie funkcjonalności opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia przy zachowaniu określonej wydajności; 



 

2 

 

2) dostarczony przedmiot Umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych oraz, że nie toczy 

się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest dostarczony przez Wykonawcę przedmiot 

Umowy, jak również, że dostarczony przez Wykonawcę przedmiot Umowy nie jest obciążony 

zastawem, zastawem rejestrowym, ani zastawem skarbowym, ani żadnymi innymi ograniczonymi 

prawami rzeczowymi; 

3) dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie jest wolne od mechanizmów blokujących jego 

funkcje, wolne od wirusów, koni trojańskich, robaków i innych szkodliwych programów; 

4. Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcy o wszelkich okolicznościach, 

które w ocenie Zamawiającego mogą mieć wpływ na realizację Umowy oraz do udostępniania 

Wykonawcy posiadanych informacji i danych dotyczących wykonania Umowy. 

 

§ 3 

Termin realizacji umowy 

Przedmiot umowy należy wykonać w terminie do …..dni od daty zawarcia umowy (zgodnie z 

ofertą). 

§ 4 

Zasady odbioru prac 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w szkołach na terenie Gminy 

Lanckorona wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia- zał. 2C . 

2. Potwierdzeniem zrealizowania przedmiotu Umowy będzie protokół odbioru podpisany przez 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. O konkretnym dniu rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zawiadomi 

telefonicznie Zamawiającego z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 

4. W przypadku dostarczenia sprzętu niespełniającego warunków zamówienia Zamawiający 

zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia oraz żądania wymiany 

wadliwego sprzętu na nowy, wolny od wad.  

5. Wszystkie koszty związane z sytuacją, o której mowa w ust. 5 ponosi Wykonawca. 

 

§ 5 

Prawa własności 

1. Wykonawca oświadcza, iż licencje będące przedmiotem niniejszej umowy nie naruszają 

jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich. 

2. Wykonawca udziela licencji niewyłącznej Zamawiającemu na korzystanie z oprogramowania 

będącego przedmiotem zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem i parametrami technicznymi. 

 

§ 6 

Gwarancja i Serwis gwarancyjny 

1. Wykonawca udziela nieodpłatnej gwarancji na dostarczone oprogramowanie oraz sprzęt na 

okres  ………. miesięcy (zgodnie z ofertą) liczony od dnia podpisania protokołu końcowego. 

2. Strony ustalają , iż okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji. 

3. Wykonawca gwarantuje, że wdrożony do eksploatacji System jest sprawny i wolny od wad 

fizycznych. 

4. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni: 

1) poprawne działanie Systemu, 

2) diagnozowanie i usuwanie wszelkich wad, usterek i awarii w funkcjonowaniu Systemu, które 

zostaną ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji, utrudniających lub uniemożliwiających 

pracę zgodnie z założeniami lub przepisami prawa przy zachowaniu następujących terminów: 

a) czas usunięcia awarii krytycznej lub zapewnienie alternatywnego sposobu pracy na 

systemie – do 3 dni. 

b) czas usunięcia usterki/błędu – do 7dni.  
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przy czym awaria krytyczna rozumiana jest jako niepoprawne działanie oprogramowania, które 

jest niemożliwe do samodzielnego usunięcia przez Zamawiającego, a uniemożliwia eksploatację 

systemu, natomiast usterka/błąd to nieprawidłowe lub niezgodne z dokumentacją wykonywanie 

funkcji systemu, która jednak nie powoduje konieczności wstrzymania eksploatacji systemu. 

Podane terminy mogą ulec zmianie, każdorazowo w wyniku ustaleń pomiędzy Stronami, jak i w 

przypadku kiedy usuwanie powyższych problemów jest niemożliwe z powodów na które 

Wykonawca nie miał bezpośredniego wpływu. 

3) dostosowywanie Systemu do nowych wersji przeglądarek internetowych, 

4) wskazywanie i usuwanie problemów wydajnościowych działania Systemu, 

5. Termin gwarancji dla Systemu ulega przedłużeniu o czas trwania awarii (gdzie czas trwania 

rozumiany jest jako czas liczony od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego do dnia 

dostarczenia przez Wykonawcę poprawionej wersji Systemu). 

6. Wszelkie koszty usuwania wad, usterek i awarii, których przyczyna nie leży po stronie 

Zamawiającego, ponosi Wykonawca. 

7. Koszty usuwania usterek i awarii, będących skutkiem działania Zamawiającego niezgodnego z 

dostarczoną instrukcją wdrożonego Systemu, ponosi Zamawiający. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z gwarancji w 

sposób zapobiegający utracie danych, do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania 

naprawy. W przypadku, gdy dokonanie usunięcia wady wiąże się z ryzykiem utraty danych, 

Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do 

usuwania wady, uzyskać zgodę Zamawiającego na niniejsze czynności oraz umożliwić 

Zamawiającemu dokonanie kopii zapasowych danych. W przypadku wymiany elementu Systemu 

na wolny od wad, Zamawiający zastrzega sobie prawo zachowania wszelkich nośników danych. 

 

§ 7 

Współdziałanie Stron i organizacja prac 

1. W celu realizacji postanowień niniejszej Umowy Zamawiający i Wykonawca, wyznaczają, jako 

swoich przedstawicieli odpowiednio: 

1) ze Strony Zamawiającego – …………………………tel. ………………..e-mail………………. 

2) ze Strony Wykonawcy –…………………………tel. …………………. e-mail………………. 

2. Zmiana przedstawiciela ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy wymaga powiadomienia 

drugiej ze Stron i staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez adresata pisma z danymi nowego 

przedstawiciela. 

3. Wykonawca może – w zakresie przedmiotu Umowy –zlecić podwykonawcy/om wskazaną w 

ofercie część/zakres zamówienia. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować 

z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie. 

5. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

art. 22 ust. 1b tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Wykonanie części/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub 

zaniechanie. 



 

4 

 

§ 8 

Wartość Umowy 

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu zamówienia formę wynagrodzenia ryczałtowego na 

łączną kwotę brutto: ……………..zł. (słownie brutto: ………………………………… ) w tym 

podatek od towarów i usług. 

2. Wynagrodzenie zawiera w sobie wszelkie koszty Wykonawcy wynikające z realizacji 

przedmiotu Umowy, w tym upusty, rabaty, cła, marże, koszty związane z transportem: załadunek, 

dowóz, wyładunek pod adres wskazany przez Zamawiającego i nie ulegnie zwiększeniu w okresie 

jej obowiązywania. 

3. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu i warunków 

Umowy sporządzony przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. 

4. Płatność za realizację przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy, nastąpi w terminie 

30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. 

5. Za datę zapłaty należności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu 

bankowego. 

6. Dane do faktury: nabywca: Gmina Lanckorona, 34-143  Lanckorona ul. Krakowska 8, NIP 551-

11-58-242, Odbiorca: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, 34-143 Lanckorona  ul. 

Krakowska 8,  po dostarczeniu  i po  ich  bezusterkowym odbiorze końcowym  przez 

Zamawiającego oraz po przedłożeniu oświadczeń Podwykonawców (jeżeli będą 

ustanowieni), że otrzymali należne im wynagrodzenie. 
 

§ 9 

Kary Umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary Umowne, które będą naliczane w następujących 

okolicznościach i wysokościach: 

1) z tytułu opóźnienia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w realizacji przedmiotu 

Umowy oraz za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 1 % 

łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% kwoty tego wynagrodzenia, 

2) za zwłokę w usunięciu awarii - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o którym 

mowa w § 8 ust. 1 a każdy dzień przekroczenia terminu 3 dni od zgłoszenia, ale nie więcej niż 

20% tego wynagrodzenia, odrębnie dla każdego zdarzenia;  

3) za zwłokę w usunięciu usterki w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy 

dzień przekroczenia terminu 7 dni od zgłoszenia, ale nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia 

odrębnie dla każdego zdarzenia, 

4) za odstąpienie Wykonawcy od Umowy– karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 8 ust. 1, 

5) za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1. 

6) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi lub projektu zmiany w wysokości 0,02% wynagrodzenia 

umownego brutto, 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej zgodności z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub zmiany, w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, 

9) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia i kopii umów zawartych z pracownikami o 

umowę o pracę w wysokości 5 zł (pięć złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

10) za dopuszczenie do wykonania pracy pracownika innego niż wskazanego w oświadczeniu 

wykonawcy / podwykonawcy w wysokości 100 zł (sto złotych) za każdy przypadek. 
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2. Kary Umowne, o których mowa w ust. 1, mogą podlegać stosownemu łączeniu. 

3. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar Umownych, każda ze Stron może żądać 

odszkodowania przenoszącego wartość kar Umownych na zasadach ogólnych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar Umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża  

zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego. 

5. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania Umowy 

wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej. 

 

§ 10 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili podpisania Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może 

zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

okolicznościach, o których mowa w ust.1. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

zapłaty z tytułu zrealizowanej części Umowy. 

3. Strony ustalają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o tym, że: 

1) nastąpi rozwiązanie lub otwarcie likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

2) zostanie złożony wniosek o upadłość Wykonawcy, 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

4. Zamawiający i Wykonawca może ponadto odstąpić od Umowy, jeżeli druga Strona narusza w 

rażący sposób postanowienia Umowy. 

5. Do rażących naruszeń Umowy zalicza się w szczególności opóźnienie się Wykonawcy w 

realizacji istotnych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i nie wywiązanie się z nich w 

ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego żądania ich wypełnienia. 

6. W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia od Umowy 

Strona, której przysługuje prawo odstąpienia, powinna wezwać w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania, do zaniechania przez drugą Stronę rażących naruszeń postanowień Umowy 

i usunięcia ewentualnych skutków tych naruszeń. W przypadku bezskutecznego upływu ww. 

terminu Stronie przysługuje prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie 

14 dni. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być sporządzone na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron Wykonawca ma obowiązek 

wstrzymania realizacji prac w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia wykonanej pracy i 

sprzętu. 

8. W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż odstąpienie od Umowy wywiera skutek tylko w 

części dotyczącej niezrealizowanej części zobowiązań, chyba, że spełniona część świadczenia nie 

będzie miała dla Strony odstępującej od Umowy znaczenia lub wartości ze względu na brak 

możliwości osiągnięcia celu określonego w Umowie. 

9. Niezależnie od przypadków określonych powyżej Zamawiający może odstąpić od Umowy w 

przypadku utraty środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację niniejszego 

zamówienia w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o utracie środków, o których mowa. 

 

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % 

całkowitej ceny oferowanej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia tj. …………. zł. w 

formie ............................................................................................. 
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2. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia tj. kwotę …. zł w terminie 30 dni od dnia 

wykonania przedmiotu Umowy (tj. od podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Zamówienia) i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, a pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia 

tj. ….. zł pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  

3. Zamawiający zwróci 30% wysokości zabezpieczenia w terminie do 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

§ 12 

Zmiana Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 

1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”, przy czym „siła wyższa” oznacza wydarzenie 

nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a 

powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu. Wydarzenia takie 

mogą obejmować w szczególności: wojny, pożary, powodzie, embarga przewozowe, strajki oraz 

oficjalne decyzje organów władzy; 

2) zmiany terminu realizacji umowy, określonego w § 3 w przypadku opóźnień wynikających z 

działania podmiotów trzecich na które Wykonawca nie ma lub nie mógł mieć wpływu. Podstawą 

przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przerwania prac przez Wykonawcę w dacie ich 

przerwania ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania, potwierdzone przez Zamawiającego w 

formie pisemnej. Podstawą sporządzenia aneksu do umowy będzie wniosek Wykonawcy, w 

którym Zamawiający potwierdzi okres wstrzymania prac;  

3) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą 

umową lub w przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia;  

4) możliwość zmiany modelu lub typu przedmiotu zamówienia po podpisaniu Umowy, pod 

warunkiem wycofania z produkcji objętego Umową modelu lub typu i zastąpienie ich 

nowocześniejszymi modelami o lepszych parametrach technicznych korzystniejszych dla 

Zamawiającego. 

5). Zmiana osób wymienionych w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, pod warunkiem posiadania przez następców tych osób doświadczenia i uprawnień, 

co najmniej równoważnych doświadczeniu i uprawnieniom wskazanym w warunkach udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określonych w SIWZ. Zmiana osób może być 

dokonana w przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z 

powierzonych obowiązków lub gdy zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od wykonawcy np.: rezygnacji. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za 

zgodą stron wyrażoną na piśmie. 

6).  zmiana przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy; 

7). zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą 

umową lub w przypadku braku konieczności wykonywania części zamówienia, 

8). zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki procentowej 

podatku VAT; 

9). Wykonawca może: 

a/. powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie 

takiej części do powierzenia Podwykonawcom, 

b/. wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż w ofercie, 

c/. wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie, 

d/. zrezygnować z podwykonawstwa. 

2. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obu Stron w formie 

pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takich zmian. 
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§ 13 

Rozstrzyganie sytuacji spornych 

1. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów między Stronami dotyczących realizacji 

przedmiotu Umowy, Strony zobowiązują, się do ich rozwiązywania w drodze negocjacji. 

2. W przypadku, gdy postępowanie w drodze negocjacji nie przyniesie ugody, w ciągu 30 dni od 

dnia rozpoczęcia negocjacji spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkiego rodzaju informacje przekazywane przez Strony, a związane z wynikłym sporem, 

dla zachowania swej ważności wymagają formy pisemnej. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Sprawy sporne, mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy, rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

4. Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 

1) Oferta Wykonawcy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 

2) SIWZ 

 

 

 

--------------------------------------     ------------------------------------ 

Zamawiający         Wykonawca  


