Załącznik nr 8 do SIWZ

Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej (GIS).
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach”

numer sprawy nadany przez Zamawiającego: .....................

WZÓR UMOWY NR ………..
Zawarta w dniu …………… w …………………….., pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., z siedzibą w Dębnie (74-400),
przy ul. Droga Zielona 1,
KRS 0000028035, NIP 5971001246, REGON 210238147
o kapitale zakładowym w kwocie 10.399.500,00 zł
reprezentowanym przez:
Sławomir Marek Semenyszyn - Prezes Zarządu
zwanym dalej "Zamawiającym",
a
firmą ……………………………….
NIP:……………….., REGON:…………….;
reprezentowaną przez:
…………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
Niniejsza umowa zawarta została w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Prawo zamówień publicznych (Pzp)
o wartości przekraczającej kwoty, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 Pzp
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§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia,
którym jest dostawa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS oraz modelu
matematycznego sieci wodociągowej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu i
oprogramowania w ramach zamówienia pn. „Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji
Przestrzennej (GIS).”
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:
- Opis Przedmiotu Zamówienia - Tom II SIWZ,
- SIWZ,
- oferta Wykonawcy,
które stanowią integralną część niniejszej umowy.

1.

§2
Wdrożenie systemu GIS wraz z modelem hydraulicznym sieci wodociągowej oraz
niezbędnymi dostawami sprzętu i wyposażenia, będący przedmiotem niniejszej umowy
Wykonawca będzie wykonywać od momentu podpisania umowy do dnia .......... roku, z
zastrzeżeniem ust. 3.

2.

Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu Umowy.

3.

W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących
niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 1, termin ten może ulec
przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

4.

Przedmiot umowy zostanie uznany za wykonany z chwilą dokonania przez
Zamawiającego odbioru końcowego.

5.

Szkolenie pracowników należy przeprowadzić w okresie 14 dni od daty wdrożenia
systemu GIS (od podpisania protokołu końcowego). Z przeprowadzonego szkolenia
należy spisać protokół zaakceptowany przez Zamawiającego.

6.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opracowaną koncepcją, miejscem prowadzenia
prac i nie wnosi żadnych zastrzeżeń oraz, że warunki prowadzenia prac są mu znane.

7.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i wiedzą techniczną oraz ewentualnymi
wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego.

8.

Wykonawca oświadcza, że dostarczone programy dostosowane są do aktualnie
obowiązujących przepisów prawa, a ewentualne zmiany w tych przepisach w czasie
realizacji przedmiotu umowy zostaną wprowadzone w dwustronnie uzgodnionych
terminach, umożliwiających niezakłóconą pracę Zamawiającego, jednakże uaktualnienie
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programów powinno nastąpić najpóźniej w dniu wejścia w życie zmiany tych przepisów.
Wszystkie dostarczone programy stanowią jeden w pełni zintegrowany system.
9.

1.

Wszelkie elementy wyposażenia systemu w sprzęt i urządzenia będzie fabrycznie nowe,
wyprodukowane nie później niż w 2017r.
§3
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe
w kwocie netto: …………… zł + podatek VAT (….%) w kwocie ………………. zł, razem brutto
………………………. zł (słownie:…………………………………).

2.

Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy będzie niezmienne
w okresie realizacji umowy i nie będzie podlegało w tym okresie żadnej waloryzacji.

3.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

1.

§4
Ustala się, że wypłata wynagrodzenia następować będzie jednorazowo na podstawie
faktury, która wystawiona zostanie po należytym wykonaniu ustalonego zakresu
dostaw.

2.

Podstawą do wystawienia faktury za wykonane dostawy stanowić będzie protokół
odbioru końcowego oraz protokół, o którym mowa w §2 ust.5 podpisane bez zastrzeżeń
przez Zamawiającego.

3.

Do protokołu odbioru końcowego należy dołączyć wszelkie niezbędne dokumenty m.in.
licencje użytkowania określone przepisami prawa, certyfikaty, homologacje.

4.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawę, którą
wykonuje.

5.

Sprzęt powinien być dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego lub w
miejsce wskazane przez Zamawiającego na obszarze Gminy Dębno.

6.

Dokonanie odbioru aplikacji mobilnej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy nie
zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

7.

Należność Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy płatne będzie przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 30 dni od dnia
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

8.

Za datę zapłaty uważna będzie data złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu
bankowego.

1.

§5
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10%
ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. kwotę ................. zł przed
podpisaniem umowy w formie: .......................................................................................
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2.

3.

4.
5.

1.

2.

3.

4.

5.

W przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi być ona bezwarunkowa,
płatna na rzecz Zamawiającego na każde żądanie.
Strony ustalają, że:
-30% wniesionego zabezpieczenia, przeznaczona jest na pokrycie roszczeń z tytułu
rękojmi.
Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy,
zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po bezwarunkowym odbiorze końcowym przedmiotu
umowy o którym mowa w § 3 ust.2
Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 14 dni, po upływie okresu
rękojmi.
Nie wniesienie zabezpieczenia w terminie, o jakim mowa w ust. 1 skutkować będzie
nieprzystąpieniem do umowy z winy Wykonawcy.
§6
Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego
posiadaniu dokumenty i informacje, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy.
Wykonawca zwróci dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania
Umowy. Przekazanie i zwrot dokumentów nastąpi w formie protokołu.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać
wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu
Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub
zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie
zarówno podczas, jak i po wykonaniu Umowy.
Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu
szczegółowy wykaz elementów będących przedmiotem dostaw realizowanych w ramach
Umowy, z podaniem ilości i wartości jednostkowych tych elementów.
Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku
z wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne
w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego.
Wykonawca oraz jego pracownicy zachowają tajemnicę przedsiębiorstwa i zawodową
przez okres trwania Umowy oraz do 5 lat od jej zakończenia. W związku z tym zarówno
Wykonawca, jak i zatrudniony lub zaangażowany przez niego zespół pracowników nie
będą przekazywać ani rozpowszechniać informacji uzyskanych w związku z wykonaniem
Umowy, chyba że uzyskają na to uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie
będą oni wykorzystywać bez zgody Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji
oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania
Umowy.

§7
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3
ust. 1, autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
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1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstałych w wyniku wykonywania
niniejszej Umowy na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie użytkowania,
b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian
utworu,
c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
d) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
e) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
f) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. d –
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2. W ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia w niej określonego, w przypadku gdy
Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie ma możliwości przeniesienia
autorskich praw majątkowych na zasadach określonych w ust. 1, Wykonawca przeniesie
na Zamawiającego licencje, sublicencje albo zapewni ich przeniesienie od podmiotu,
któremu przysługują do nich majątkowe prawa autorskie, bez możliwości
wcześniejszego wypowiedzenia na czas nieokreślony, co najmniej w takim zakresie, w
jakim jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy. warunki
korzystania z oprogramowania w ramach udzielonych licencji nie mogą być gorsze od
standardowych warunków oferowanych innym podmiotom przez osobę lub podmiot,
któremu przysługują prawa do tego oprogramowania, w tym muszą obejmować co
najmniej następujące pola eksploatacji:
a) Wykorzystanie oprogramowania lub jego części na potrzeby Zamawiającego.
b) Utrwalanie lub zwielokrotnienie oprogramowania na potrzeby Zamawiającego w celu
wykorzystania sprzętu i oprogramowania które ma służyć celom zawartym
w przedmiocie umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że:
a) Korzystanie przez niego z praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej,
intelektualnej, itp. nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr
osobistych lub majątkowych osób trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych,
w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych,
b) Przeniesienie licencji nie będzie naruszało własności przemysłowej i intelektualnej,
w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw
do znaków towarowych.
4. W ramach wynagrodzenia za wykonanie umowy, o którym mowa w § 3 ust 1
Wykonawca:
a) zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu udzielenie odpowiedniej licencji lub
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5.
6.

7.

8.

sublicencji albo zapewni ich przeniesienie od podmiotu, któremu przysługują do nich
majątkowe prawa autorskie, nie później niż od dnia zainstalowania oprogramowania
w infrastrukturze Zamawiającego,
b) w przypadku dostarczenia oprogramowania na nośnikach instalacyjnych, przenosi
na Zamawiającego prawo własności do egzemplarzy nośników danych, na których
utrwalone jest oprogramowanie.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez
Zamawiającego w wyniku wystąpienia wad prawnych lub fizycznych utworów.
W przypadku podniesienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu roszczeń
związanych z utworami wykorzystanymi do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne w celu
zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności w stosunku do takich osób trzecich.
Wykonawca zwróci także Zamawiającemu wszelkie koszty i straty poniesione w wyniku
lub w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
w tym koszty zastępstwa procesowego.
W przypadku, gdy, w skutek wystąpienia w stosunku do Zamawiającego z roszczeniami
zgłaszanymi przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw, Zamawiający nie będzie
mógł korzystać z przedmiotu umowy, Wykonawca niezwłocznie na swój koszt
i odpowiedzialność uzyska dla Zamawiającego prawo do dalszego korzystania
z oprogramowania.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji określonych niniejszą
umową następuje z dniem podpisania protokołu końcowego i nie wymaga złożenia
dodatkowego oświadczenia.

§8
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot Umowy gwarancji jakości
oraz miesięcy rękojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy na okres …………….
miesięcy , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. Okres udzielonej gwarancji producenta na dostarczone materiały, urządzenia wynosi 24
miesiące i liczy się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Okres wsparcia technicznego (opieki gwarancyjnej, w tym aktualizacja co kwartał do 200
arkuszy
map
zasadniczych)
w
ramach
gwarancji
i
wynagrodzenia
ustalonego w §3 ust.1 wynosi ….. miesięcy.
4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia
wad powstałych w okresie gwarancji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub
osób, którymi się posługuje oraz wad tkwiących w zastosowanych do realizacji
przedmiotu zamówienia systemach, materiałach i urządzeniach.
Do wykonania napraw gwarancyjnych Wykonawca przystąpi niezwłocznie po otrzymaniu
informacji o zaistniałych usterkach, przy czym w terminie nie dłuższym niż 8 godzin.
5. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw
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gwarancyjnych (okres od protokolarnego stwierdzenia istnienia wad i usterek
do protokolarnego odbioru ich usunięcia).
6. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę we wskazanym miejscu i w terminie
14 dni od dnia zawiadomienia lub terminie ustalonym z Zamawiającym lub niestawienie
się Wykonawcy w terminie określonym w ust. 4 zd. drugie dnia na przegląd,
Zamawiający może dokonać zlecenia usunięcia wad przez podmiot trzeci na koszt i
ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
7. W ramach usługi gwarancyjnej w zakresie wsparcia technicznego - opieki gwarancyjnej
(Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.1, w
szczególności do:
a) usuwania wad przedmiotu umowy, wprowadzania zmian programistycznych,
wdrożeniowych i konfiguracyjnych w oprogramowaniu narzędziowym i aplikacyjnym
systemu informacji przestrzennej (GIS), celem rozwiązania zgłaszanych przez
Zamawiającego problemów,
b) prowadzenie bieżącego audytu oprogramowania i bazy danych oraz informowania
Zamawiającego
o
potencjalnych
konsekwencjach
zidentyfikowanych
nieprawidłowości,
c) bieżącego wsparcia użytkowników systemu informacji przestrzennej (GIS) poprzez
konsultacje i wsparcie techniczne zdalnie lub pocztą elektroniczną,
d) informowania Zamawiającego o pojawiających się nowych wersjach oprogramowania
narzędziowego, upływie umów serwisowych oraz wpływie tych czynników
na stabilność i rozwój systemu informacji przestrzennej (GIS),
e) innych czynności wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.
8. W ramach usługi gwarancyjnej i wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.1 Wykonawca
zobowiązany jest do sprawowania czynności z zakresu nadzoru autorskiego:
a) Wykonawca zobowiązany jest do stałego śledzenia obowiązujących przepisów prawa
w zakresie zapewnienia zgodności Aplikacji i treści w niej zawartych z aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa;
b) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oraz udostepnienia nieodpłatnie
kolejnych (nowych) wersji oprogramowania aplikacyjnego wynikających
z uwzględnienia zmian w obowiązujących przepisach prawa - w takim przypadku
zmiany winny być dostarczone niezwłocznie, w terminie umożliwiającym poprawną
eksploatację systemu, z uwzględnieniem odpowiedniego czasu na wprowadzenie
zmian do systemu informacji przestrzennej (GIS) w taki sposób, aby działanie
Zamawiającego nie było poczytane jako niezgodne z przepisami obowiązującego
prawa.
c) Zamawiający ma prawo żądania nowych nieodpłatnych wersji oprogramowania
aplikacyjnego, którymi dysponuje lub może dysponować Wykonawca, a Wykonawca
zobowiązany jest do ich dostarczenia. Dostarczenie nowej wersji następuje
na podstawie zgłoszenie gotowości przez Zamawiającego zainteresowania
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otrzymaniem nowej wersji, po uprzednim poinformowaniu go przez Wykonawcę
o dostępności tej wersji. Możliwość instalacji nowych wersji może być uzależniona od
posiadania przez Zamawiającego aktualnej wersji oprogramowania narzędziowego, o
czym Wykonawca poinformuje Zamawiającego. Wykonawca w całym okresie trwania
gwarancji, będzie adekwatnie do ilości wykonywanych zmian w oprogramowaniu
aplikacyjnym, przekazywał Zamawiającemu aktualną kopię kodów źródłowych wraz z
dokumentacją, lecz nie rzadziej, niż co 6 miesięcy. Kopia kodów źródłowych wraz z
dokumentacją będzie przekazana Zamawiającemu w zalakowanej kopercie i zostanie
zdeponowana przez Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
gwarantującym pełną poufność.
9. Wsparcie gwarancyjne Wykonawca zapewni Zamawiającemu w dni robocze,
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
10. Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia wady lub problemu w możliwie
najkrótszym czasie od jego wystąpienia, pocztą elektroniczną na adres:
……………………………………………………..,
lub
telefonicznie
na
numer
telefonu:
…………………………………,
lub
pisemnie
na
adres
Wykonawcy
…………………………………………………………..
11. W przypadku gdy w celu usunięcia awarii (wady) konieczne jest odinstalowanie sprzętu i
zabranie przez Wykonawcę sprzętu, w tym urządzenia mobilnego poza miejsce jego
instalacji, Wykonawca zobowiązany jest w tym samym dniu dostarczyć Zamawiającemu i
dokonać montażu sprzętu o parametrach porównywalnych, w celu zagwarantowania
ciągłości w korzystaniu z Zamawiającego z przedmiotu umowy.
12. Dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy nie
zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
1.
2.

1.

§9
Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy
będzie ………………………………………………………..
Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia po stronie Zamawiającego
będzie …………………….
§10
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez
Zamawiającego informacji, o co najmniej jednej z poniższych przesłanek:
1) Jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej
umowy lub przerwał ich wykonywanie, a opóźnienie lub przerwa trwają dłużej niż 7
dni;
2) Jeżeli Wykonawca wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła zmiana sposobu ich
wykonania;
3) W razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości;

2.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
8

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.

1.

2.
3.

4.
5.

§11
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w terminie realizacji przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,02 %
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac lub w okresie gwarancji
i rękojmi w wysokości 0,02 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy
dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy;
d) z tytułu naruszenia zasad tajemnicy przedsiębiorstwa lub zawodowej, 10 000 zł za
każde udokumentowane zdarzenie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego
wysokość ustalonych kar umownych.
Każdej ze stron przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego,
przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
Wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych z tytułu zwłoki w zapłacie za
fakturę.
Zamawiający zastrzega, że łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może
przekroczyć 100% wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1
Umowy.

§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.
§13
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają
rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
§14
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.
Załączniki:
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1)
2)
3)
4)
5)

Opis Przedmiotu Zamówienia - Tom II SIWZ,
Instrukcja dla Wykonawców - Tom I SIWZ,
Pytania i odpowiedzi do SIWZ,
Oferta Wykonawcy,
Załącznik nr ……. do SIWZ.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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