Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

UMOWA Nr ………/GDOŚ/2017
zawarta w dniu …………………..…… 2017 r. w Warszawie, pomiędzy:
Skarbem
Państwa
Generalnym
Dyrektorem
Ochrony
Środowiska
– Panem Krzysztofem Lissowskim z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa, NIP: 7010151052, REGON: 141628410, w imieniu którego działa
Pan Andrzej Dworzak – Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
na podstawie pełnomocnictwa z dnia 5 lutego 2016 r.,
zwanym dalej: „Zamawiającym”
a
………………………….z siedzibą ………………………, adres: ……………………….,
kod ………………., NIP …………………………., REGON ……………………, reprezentowany
przez ………………………..,
zwanym/ną w dalszej części: „Wykonawcą”
- dalej łącznie zwani: „Stronami”
Podstawą do zawarcia umowy (zwanej dalej: „Umową”) jest oferta wybrana w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164, z późn. zm.). o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług
wsparcia merytorycznego i technicznego przy realizacji zadania związanego
z przeniesieniem środowiska produkcyjnego Platformy Komunikacyjnej Sieci
„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” i późniejszego świadczenia dla Platformy
Komunikacyjnej asysty technicznej (zwanych dalej: „Zamówieniem”).
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Umowy, zwany
dalej: „SOPZ”.
3. Zamówienie jest finansowane w ramach projektu POPT.02.01.00-00-0002/15-02
„Wsparcie funkcjonowania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających
funduszami unijnymi "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" w latach 2015-2017”,
dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2014–2020, Oś priorytetowa 2 – Skuteczny i efektywny system
realizacji polityki spójności; Działanie 2.1 – Wsparcie instytucji.
§2
Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia Umowy do dnia odbioru przeniesionego
środowiska Platformy Komunikacyjnej w sposób, o którym mowa w III Etapie lit. f SOPZ,
nie dłużej jednak niż do dnia 15 grudnia 2017 r., z tym, że:
1) I Etap wykonany zostanie w terminie 1 miesiąca od daty zawarcia Umowy;
2) II Etap wykonany zostanie w terminie nie późniejszym niż do dnia 15 października 2017 r.;
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3) III Etap wykonany zostanie w terminie do dnia 8 grudnia 2017 r.
§3
1. Zamawiający zleca Wykonawcy do wykonania zadania, o których mowa w SOPZ,
w wybranej przez siebie formie, w szczególności w formie elektronicznej.
2. Strony ustalają następujące dane kontaktowe na potrzeby wykonywania poszczególnych
zadań w ramach Umowy:
1) dane Zamawiającego:
a) adres poczty elektronicznej: artur.wieliczko@gdos.gov.pl,
b) telefon: 22 661 6223;
2) dane Wykonawcy:
a) adres poczty elektronicznej: ……………….,
b) telefon: ……………….
3. Umowa, w zależności od potrzeb Zamawiającego i okoliczności sprawy, będzie
wykonywana bądź w siedzibie Zamawiającego, bądź też w innym miejscu ustalonym
przez Strony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca obowiązany
jest do osobistego stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku, gdy określone zadania nie mogą
być wykonane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
(telefon, e-mail).
4. Stopień koniecznego zaangażowania Wykonawcy w ramach poszczególnych zadań może
być zmienny w poszczególnych okresach wykonywania Umowy.
5. Wykonawca będzie stosować się do wytycznych Zamawiającego dotyczących formy
przedstawienia wykonania poszczególnych zadań.
§4
1. Zamawiający zastrzega a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Zamówienia
osobiście, o ile Zamawiający nie wyrazi pisemnie zgody na powierzenie osobom trzecim
wykonania zadań przewidzianych w Umowie.
2. Zamawiający będzie na bieżąco przekazywać Wykonawcy wszelkie informacje
oraz wszelką dokumentację będącą w posiadaniu Zamawiającego albo też umożliwi
mu dotarcie do takiej dokumentacji, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego
wykonywania zadań przez Wykonawcę.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem osób
trzecich wszelkich danych i informacji otrzymanych w związku z realizacją zadań
w ramach Umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
uzyskanych w związku lub w wyniku realizacji Umowy.
5. Dokumenty i materiały pomocnicze przekazane przez Zamawiającego, Wykonawca
może wykorzystać wyłącznie do realizacji Umowy. Dokumenty i materiały pomocnicze,
przekazane
Wykonawcy,
stanowią
własność
Zamawiającego.
Zabronione
jest ich kopiowanie i rozpowszechnianie.
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6. Po zakończeniu realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany rozliczyć
się z Zamawiającym z dokumentów i materiałów pomocniczych, o których mowa w ust. 5,
przekazanych przez Zamawiającego. Rozliczenie się przez Wykonawcę z Zamawiającym
z dokumentów i materiałów pomocniczych stanowić będzie warunek podpisania
protokołu odbioru III Etapu Zamówienia.
7. Wykonawca będzie udzielał, na żądanie Zamawiającego, ustnych lub pisemnych
informacji na temat stanu realizacji zadań oraz przewidywanych terminów ich wykonania.
§5
1. Za wykonanie Zamówienia, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie
……………. złotych netto, ……………. złotych brutto (tj. z uwzględnieniem wszelkich
kosztów związanych z realizacją Umowy niezbędnych do jej wykonania,
w tym wszystkich opłat i podatków, w szczególności podatku VAT – dotyczy
Wykonawców będących płatnikiem podatku VAT), z następującymi transzami płatności:
1) I transza - za wykonanie Etapu I w wysokości 20% wynagrodzenia, tj. ….. złotych
brutto, z terminem wystawienia faktury VAT/rachunku nie później niż w ciągu 7 dni
od przygotowania przez Wykonawcę dokumentacji technicznej na potrzeby
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, potwierdzonej Protokołem
Odbioru I Etapu Zamówienia sporządzonym bez zastrzeżeń;
2) II transza - za wykonanie Etapu II w wysokości 60% wynagrodzenia, tj. ….. złotych
brutto, z terminem wystawienia faktury VAT/rachunku w ciągu 7 dni od wyłonienia
wykonawcy przeniesienia platformy komunikacyjnej, potwierdzonego podpisaniem
Protokołu Odbioru II Etapu Zamówienia sporządzonego bez zastrzeżeń;
3) III transza - za wykonanie Etapu III w wysokości 20% wynagrodzenia, tj. ….. złotych
brutto, z terminem wystawienia faktury VAT/rachunku nie później, niż 7 dni od dnia
zakończenie testów wdrożeniowych przeniesionego środowiska produkcyjnego
platformy komunikacyjnej, potwierdzonych Protokołem Odbioru III Etapu Zamówienia
oraz Końcowym Protokołem Odbioru, sporządzonymi bez zastrzeżeń i nie później
niż do dnia 15 grudnia 2017 r., z zastrzeżeniem § 4 ust. 6 Umowy.
2. Wynagrodzenie za każdą transzę, będzie płatne z dołu, na podstawie protokołu odbioru
dla poszczególnego Etapu Zamówienia, którego wzór stanowi odpowiednio Załącznik
Nr 3 do Umowy, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu każdej/ego
z prawidłowo wystawionych faktur VAT/rachunków.
3. Zapłata wynagrodzenia brutto za każdą transzę nastąpi na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT/rachunku, przy czym, za dzień zapłaty
wynagrodzenia brutto uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wykonawcy nie przysługuje od Zamawiającego zwrot kosztów związanych z osobistym
stawiennictwem w siedzibie Zamawiającego. Kalkulacja wysokości wynagrodzenia brutto
dokonana przez Wykonawcę uwzględnia konieczność poniesienia przez Wykonawcę
kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
§6
Wykonawca oraz osoby, którymi Wykonawca będzie dysponował przy wykonaniu
Zamówienia, nie mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowani w wykonanie przyszłego
zamówienia publicznego na przeniesienie środowiska produkcyjnego Platformy
Komunikacyjnej Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w ramach projektu
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POPT.01.02.00-00-0074/16 „Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych
oraz licencji oprogramowania dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych
Dyrekcji Ochrony Środowiska”, a także nie działają i nie będą działać w imieniu Wykonawcy
w zakresie realizacji umowy finansowanej z tego projektu.
§7
1. Wykonawca przed wystawieniem faktur VAT/rachunków określonych w § 5 ust. 1 Umowy,
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do odbioru wszystkie dokumenty związane
z zakończeniem poszczególnych Etapów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-3 Umowy.
2. Zamawiający dokona odbioru każdego Etapu w terminie 7 dni kalendarzowych, od dnia
przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 1.
3. Wykonanie każdego Etapu potwierdzone będzie protokołem odbioru podpisanym
przez Strony, natomiast wykonanie całości Zamówienia – końcowym protokołem odbioru
podpisanym przez Strony.
4. Protokoły odbioru poszczególnego Etapu Zamówienia oraz końcowy protokół odbioru,
o których mowa w ust. 3, zostaną sporządzone przez Zamawiającego.
5. W przypadku stwierdzenia wad, zarówno przy odbiorze poszczególnych Etapów,
jak i przy odbiorze całości Zamówienia, Zamawiający odpowiednio w protokołach odbioru
oraz w końcowym protokole odbioru, o których mowa w ust. 3, sporządzi ich wykaz
i zobowiąże Wykonawcę do ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych
w ramach łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
6. W przypadku usunięcia wad, o których mowa w ust. 5, Zamawiający sporządza
odpowiednio protokół odbioru poszczególnego Etapu Zamówienia oraz końcowy protokół
odbioru stwierdzający, że wady zostały usunięte i odpowiednio poszczególny Etap
oraz Zamówienie zostały wykonane zgodnie z Umową.
7. W przypadku niewykonania któregokolwiek z Etapów, jak i całości Zamówienia zgodnie
z Umową, pomimo wezwania Wykonawcy do usunięcia wad w trybie określonym w ust. 5,
Zamawiający
sporządza
protokół
stwierdzający
niewykonanie
Zamówienia,
wraz z informacją o naliczeniu kar umownych w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
8. Za datę odbioru poszczególnych Etapów, jak i całości Zamówienia, uważa się datę
podpisania odpowiednio protokołu odbioru oraz końcowego protokołu odbioru.
§8
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca lub zaprzestania przez Wykonawcę wykonywania Umowy, Wykonawca
zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznego
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.
3. Zamawiającemu służy prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonej na jego rzecz kary umownej.
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4. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie ustalają, że przy dochodzeniu kary
umownej, Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody
ani jej wysokości.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego mu łącznego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
§9
1. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę, bez podania przyczyny, z zachowaniem
dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec tygodnia
kalendarzowego.
2. W przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków przewidzianych
Umową, Zamawiający może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym,
poprzez złożenie oświadczenia na piśmie drugiej Stronie Umowy.
3. W przypadku określonym w ust. 2 lub w przypadku, gdy Zamówienie nie zostanie
zrealizowane w całości w terminie, o którym mowa w § 2 pkt 3 Umowy, z zastrzeżeniem
§ 12 ust. 3 i 4 Umowy, Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części Umowy, którego wysokość zostanie ustalona proporcjonalnie
do zrealizowanej części Umowy.
4. Rozwiązanie Umowy w trybie określonym w ust. 2, powoduje naliczenie wynagrodzenia
zgodnie z ust. 3 z jednoczesnym potrąceniem kary umownej, należnej Zamawiającemu,
zgodnie z § 8 ust. 2 Umowy.
§ 10
Wykonawca zobowiązuje się do konsultacji z Zamawiającym (w miarę potrzeb) wszelkich
kwestii związanych z realizacją Umowy, jak też do ogólnie rozumianego działania w interesie
i na rzecz Zamawiającego w trakcie realizacji całego Zamówienia, w szczególności
przy wdrażaniu systemu informatycznego, jego testach i odbiorze.
§ 11
Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony
o każdorazowej zmianie adresu i podania jednocześnie aktualnego adresu
do korespondencji, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencji wysłanej
na adres wskazany w Umowie, co nie stanowi zmiany Umowy zgodnie z § 12 Umowy.
§ 12
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej
Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w następujących przypadkach:
1) zmiany wysokości łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1
Umowy, w sytuacji zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w ramach
realizacji Umowy, jeżeli będzie ona miała wpływ na koszty wykonania Zamówienia
przez Wykonawcę. W takiej sytuacji łączne wynagrodzenie brutto, o którym mowa
w § 5 ust. 1 Umowy, może ulec odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwiększeniu
w zależności od skali wpływu powyższej zmiany na koszty wykonania Zamówienia;
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2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną,
w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna, w ramach którego realizowane jest zamówienie lub będzie następstwem
zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
lub wytycznych zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej I i II
stopnia. Zmiany, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą dotyczyć w szczególności
zakresu obrandowania, sprawozdawczości, zmiany w numeracji i nazwie projektu,
o którym mowa w § 1 ust. 3 Umowy;
3) zmiany terminu realizacji prac Etapu II w przypadku, gdy w ramach prowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy zamówienia
na przeniesienie środowiska produkcyjnego Platformy Komunikacyjnej Sieci
„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w ramach projektu POPT.01.02.00-00-0074/16
„Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz licencji oprogramowania
dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony
Środowiska”, wykonawca nie zostanie wyłoniony i konieczne będzie przeprowadzenie
ponownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana terminu,
o której mowa w zdaniu pierwszym, nie może być dłuższa niż do dnia
8 grudnia 2017 r.;
4) zmniejszenia zakresu Zamówienia poprzez rezygnację z realizacji prac III Etapu
z jednoczesnym zmniejszeniem wartości wynagrodzenia o wartość wskazaną
w § 5 ust. 1 pkt 3 Umowy. Zmniejszenie zakresu Zamówienia nastąpi w sytuacji,
gdy w ramach prowadzonej/ych procedury/procedur o udzielenie zamówienia
publicznego na przeniesienie środowiska produkcyjnego Platformy Komunikacyjnej
Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w ramach projektu POPT.01.02.00-000074/16 „Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz licencji
oprogramowania dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji
Ochrony Środowiska” nie uda się wyłonić wykonawcy do dnia 8 grudnia 2017 r.
2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto
nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisów.
3. W celu zawarcia aneksu do Umowy, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
wraz z uzasadnieniem zawierającym zwłaszcza szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty,
o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty,
od której nastąpiła, bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy
uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4. Zmiany, o których mowach w ust. 1 pkt 2, nie spowodują zmiany wysokości
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 11 Umowy.
§ 13
1. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja wytworzona w trakcie realizacji Umowy
stanowić będzie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).
2. Wykonawca oświadcza, że do dokumentacji wytworzonej w związku z realizacją Umowy
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przysługiwać mu będą autorskie prawa majątkowe oraz, że prawa te nie będą
ograniczone w zakresie objętym Umową, a także, że opracowane dokumenty będą
całkowicie oryginalne i nie będą zawierały takich zapożyczeń z innego dokumentu,
które mogłyby powodować odpowiedzialność Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że wykonując Umowę nie naruszy praw osób trzecich,
w tym autorskich praw majątkowych osób trzecich.
4. Strony zgodnie ustalają, że autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów
powstałych w wyniku realizacji Umowy, a także autorskie prawa majątkowe do utworów
stanowiących samodzielne części innych utworów - stworzonych przez Wykonawcę
w wyniku wykonywania obowiązków określonych w Umowie – nabywa, na zasadzie
wyłączności, Zamawiający bez ograniczenia czasowego, ilościowego i terytorialnego,
z chwilą odbioru poszczególnych etapów realizacji Umowy, na następujących polach
eksploatacji:
1) utrwalanie w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie i w dowolny sposób;
2) zwielokrotnianie, w tym na dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników
przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
3) wypożyczanie i użyczanie nośników, na których utwory utrwalono;
4) wytwarzanie dowolną techniką dowolnej liczby egzemplarzy utworów, w tym techniką
drukarską, techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
5) przystosowanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian
w utworach, modyfikowanie utworów;
6) wprowadzanie utworów do pamięci komputerów Zamawiającego.
5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do przeniesienia nabytych
autorskich praw majątkowych na osoby trzecie.
6. Zamawiający jest uprawniony do oznaczania opracowanych dokumentów w sposób
wskazujący, że przysługują mu w stosunku do nich autorskie prawa majątkowe.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo własności do dokumentów opracowanych w wyniku
realizacji Umowy, jak również do nośników informacji, na których zostały one utrwalone.
8. Zamawiający jest uprawniony do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego w stosunku do opracowanych dokumentów oraz do przeniesienia nabytych
autorskich praw majątkowych na osoby trzecie. Dotyczy to całości, jak i części
składowych utworów.
9. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, obejmuje wynagrodzenie
z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, praw zależnych z tytułu
ich eksploatacji oraz pozostałych uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie.
10. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego,
zgłaszającą roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich oraz praw zależnych, zarówno
osobistych, jak i majątkowych, Wykonawca:
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie zdarzeń oraz wszelkie skutki
tych zdarzeń;
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, wstąpi
do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem
Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania sądowego;
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3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych
lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.
§ 14
1. W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy, o której mowa w § 13 ust. 1 Umowy.
2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy, Strony będą starały
się rozstrzygnąć polubownie. W terminie 14 dni od rozstrzygnięcia negocjacji,
gdy rozstrzygnięcie sporu na drodze polubownej okaże się niemożliwe, zostanie
on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
§ 15
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

……………………………..

……………………………….

Zamawiający

Wykonawca

Załączniki:
1) Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;
2) Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy Wykonawcy;
3) Załącznik Nr 3 – Wzór protokołów odbioru i końcowego protokołu odbioru.
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