Załącznik nr 3 do SIWZ
Wzór umowy nr ……..

zawarta dnia ………… w Myślenicach, pomiędzy:
Gminą Myślenice, z siedzibą w Myślenicach, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice
NIP: 6811004414 REGON: 351555418
reprezentowaną przez :
…………………………………
Przy kontrasygnacie Skarbnika ……………….
zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS …… (akta rejestrowe Sąd
………………………..), kapitał zakładowy: …….., NIP ……., Regon: ……..
reprezentowaną w niniejszej Umowie przez:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”
łącznie zwane dalej „Stronami”
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
art. 10 ust 1 w związku z art.39 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień
Publicznych, ( tj. DZ.U z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) pod nazwą „Dostawa sprzętu
komputerowego na potrzeby realizacji projektu pt.: e-Myślenice – wdrożenie e-usług w Gminie
Myślenice”.
§1
Przedmiot umowy
1. Niniejsza umowa zawierana jest w związku z realizacją przez Gminę Myślenice projektu pn.
„e-Myślenice – wdrożenie e-usług w gminie Myślenice” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa
Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna
administracja
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2. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania
obejmującego:
a) Przełączniki sieciowe – 6 szt.
b) Urządzenia ochrony sieci – UTM + 2AP – 1 szt.
c) Zasilacz awaryjny UPS – 1 szt.
d) Skaner dokumentów – 2 szt.
Realizacja zadania współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy dostawa, montaż, konfiguracja wraz ze świadczeniem
usług serwisu gwarancyjnego sprzętu informatycznego.
4. Szczegółowo przedmiot Umowy został opisany w załączniku nr 1 do Umowy: Opis Przedmiotu
Zamówienia.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje zasobami
niezbędnymi do wykonania przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że sprzęt wyspecyfikowany w ust 1 spełnia parametry zgodnie z
zapisami z zał. nr 1 do umowy oraz zał. nr 2 do umowy Formularz ofertowy.
7. Wykonawca oświadcza, że:
a) dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy tj. nieużywany, nieregenerowany, wyprodukowany
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
b) dostarczony sprzęt nie jest obciążony prawami osób lub podmiotów trzecich oraz pochodzi z
legalnego kanału sprzedaży producenta.
8. Wszelkie dokumenty w formie papierowej lub elektronicznej wytwarzane w ramach realizacji
niniejszej umowy powinny być oznakowane zgodnie z Podręcznikiem Wnioskodawcy i
Beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji.
§2
Termin wykonania umowy
Termin realizacji przedmiotu Umowy do 1 września 2017 r.
§3
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie
...................... zł netto (słownie:
............................................................złotych 00/100) plus obowiązujący podatek VAT ( …%)
tj. brutto …… złotych (słownie: …………….. złotych)..
2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 jest niezmienne przez cały okres trwania Umowy oraz
obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego i zgodnego
z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy, w tym
koszty transportu u ubezpieczenia na czas transportu.
3. Podstawą do wystawienia faktur będą protokoły odbioru ( zgodnie ze wzorem stanowiącym
zał. nr 3 do niniejszej umowy) wykonania prac objętych umową. Wykonawca wystawi fakturę
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w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru całości przedmiotu umowy bez
zastrzeżeń.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.
5. Za datę dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Za opóźnienie w płatności Wykonawca może żądać odsetek ustawowych.
7. Dopuszcza się opóźnienie w terminie zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 w
przypadku gdy opóźnienie to wynika z nieterminowego przekazania Zamawiającemu
dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Małopolskiego. W takim przypadku zapłata wynagrodzenia nastąpi
niezwłocznie po otrzymaniu przez Zamawiającego płatności, a Wykonawca nie jest
uprawniony do żądania odsetek za opóźnienie.
8. Rozliczenia pomiędzy stronami umowy będą następowały w PLN.
9. Zakazuje się zbywania na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z Umowy bez
uprzedniej zgody Zamawiającego.
10. Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia
faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
§4
Zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego
pok. ………. na własny koszt.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) terminowej realizacji postanowień umowy
b) dostarczenie i zainstalowanie sprzętu zgodnie z postanowieniami zał. nr 1 do umowy.
c) świadczenie usług w ramach gwarancji oraz usług serwisowych w okresie trwania
gwarancji za pomocą profesjonalnych narzędzi oraz zasobów ludzkich.
§5
Podwykonawcy
1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy zostanie wykonany z udziałem niżej wymienionych
podwykonawców:
a) …………………… w zakresie……………………
b) ………………….. w zakresie …………………...
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy, jak za
działanie lub zaniechanie własne.
3. W stosunku do Podwykonawców, którymi posłużył się Wykonawca realizując Umowę,
Zamawiający nie jest stroną zobowiązaną do wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu
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Umowy, choćby wykonywali je w przeświadczeniu, iż wykonują je bezpośrednio na zamówienie
Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej
umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
§6
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest do :
a) współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zobowiązań
Wykonawcy
b) dotrzymywania ustalonych terminów
c) udzielenie Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentacji będących w posiadaniu
Zamawiającego, które będą niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu
Zamówienia.
§7
Rękojmia i gwarancja
1. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady przez okres
60 miesięcy od daty wykonania przedmiotu umowy. Do roszczeń z tytułu rękojmi mają
zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszej Umowy dotyczące gwarancji, z wyjątkiem
przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……… miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt oraz
oprogramowanie.
3. Gwarancja realizowana musi być w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego
dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń dotyczących konieczności
dokonywania napraw gwarancyjnych i wykonywania obowiązków gwarancyjnych w trybie
8x5x tydzień poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.
5. Wykonawca zapewni usługę wsparcia poprzez:
a. Udostepnienie usługi typu helpdesk.
b. Help Desk musi posiadać stronę webową, za pomocą której każdy użytkownik może
sprawdzić status zainicjowanego przez siebie zgłoszenia.
c. Help Desk musi być usługą udostępnioną pod adresem e-mail, numerem telefonu i
numerem faksu.
d. Portal typu helpdesk musi być dostępny on-line w trybie 356/7/24.
e. Portal musi pozwalać na dokonywane zgłoszenia Usterek/Awarii/Wad.
6. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia w ciągu 4 godzin w czasie okna dostępności
usługi gwarancyjnej przyjęcie Zgłoszenia reklamacyjnego oraz jego klasyfikację.
Potwierdzenie zostanie wysłane przez Wykonawcę do zgłaszającego
7. Wsparcie użytkowników obejmuje świadczenie usługi wsparcia technicznego, merytorycznego
oraz konsultacji w celu utrzymania poprawnej pracy zgodnej z wymaganiami zamówienia. W
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ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na pytania
Użytkowników i Administratorów związane z bieżącą eksploatacją
8. Wykonawca zapewni w godzinach pracy Urzędu w dni robocze dostępność specjalistów
mających niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu eksploatacji Systemów
9. Okres gwarancji w odniesieniu do dostarczonego sprzętu przedłuża się każdorazowo
o liczbę dni przestoju spowodowanego awarią sprzętu i okresu trwania jego naprawy
10. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego.
11. Dla zachowania uprawnień z tytułu gwarancji wystarczające jest zgłoszenie do Wykonawcy
istnienia wady w okresie obowiązywania gwarancji.
12. Termin naprawy nie może przekroczyć …. dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia.
13. Szczegółowy zakres gwarancji określony został w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
14. Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji będzie każdorazowo potwierdzone
protokołem naprawy.
15. W przypadku, gdy z kart gwarancyjnych wynikają korzystniejsze warunki gwarancji niż
przewidziane powyżej mają one zastosowanie do niniejszej Umowy.
16. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z gwarancji jakości
oraz z rękojmi w sposób zapobiegający utracie danych Zamawiającego, do których będzie miał
dostęp w trakcie wykonywania tych usług. W przypadku, gdy wykonanie usług z tytułu
gwarancji jakości lub rękojmi wiąże się z jakimkolwiek ryzykiem utraty danych, Wykonawca
zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do ich
wykonywania oraz umożliwić wykonanie kopii zapasowych danych.
17. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas trwania naprawy sprzętu zastępczego o
parametrach nie gorszych od sprzętu który uległ awarii.
18. Jeżeli w okresie rękojmi za wady Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad lub usterek,
Zamawiający zleci ich wykonanie innemu wykonawcy, a ich koszt pokryje z pozostałej części
zabezpieczenia wraz z odsetkami, o której mowa w § 8 ust.1 lit. c.
19. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie może zobowiązywać Zamawiającego do
przechowywania opakowań, instrukcji bądź innych elementów dostawy nie mających wpływu
na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.
20. Uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi wykonuje Zamawiający, który sam dokona
wyboru dochodzenia roszczeń z tytułu ujawnionych wad.
21. Uprawnienia z gwarancji przechodzą na posiadacza sprzętu bez konieczności potwierdzenia
tego w osobnym dokumencie.
§8
Kary umowne
1. Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kar umownych, a Wykonawca jest
zobowiązany do zapłaty nałożonych na niego kar umownych za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie przedmiotu Umowy w następujących przypadkach i wysokościach:
a. z tytułu niewykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę, rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym
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mowa w § 3 ust.1,
b. za opóźnienie z tytułu okoliczności za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający w
wykonaniu przedmiotu umowy, w terminach o którym mowa w § 2 w wysokości 0,5%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1 , za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
c. w przypadku opóźnienia z tytułu okoliczności za które odpowiedzialności nie ponosi
Zamawiający w realizacji usług gwarancji zgodnie z terminami określonymi w załączniku
nr 1 do umowy - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za
każdą godzinę opóźnienia w odniesieniu do terminów określonych w godzinach oraz w
wysokości w wysokości 0,25 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy
dzień opóźnienia w odniesieniu do terminów określonych w dniach.
d. w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w § 11
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 10 %
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
Kara/kary umowne należne Zamawiającemu mogą zostać, według wyboru Zamawiającego
potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedłożonego mu oświadczenia
Zamawiającego lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
Obowiązek zapłaty kar nie wyłącza prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,
jeśli wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przekroczy wysokość kary umownej,
z wyłączeniem utraconych korzyści.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków
wynikających z niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić od umowy. Oświadczenie
o odstąpieniu wymaga formy pisemnej. Zamawiający składa je Wykonawcy w terminie do 30
dni od dnia w którym uzyskał wiadomość o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu
umowy przez Wykonawcę. Zamawiający ma prawo w takim przypadku naliczyć karę umowną,
o której mowa w ust.1 lit. a.
Podstawą do obliczenia wysokości kar umownych jest wartość umowna brutto.
§9
Odstąpienie lub rozwiązanie umowy
W razie zaistnienia 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 wypadku Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonaną część zakresu umowy.
Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w następujących
okolicznościach:
a.
likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,
b.
nakazanego przez organ publiczny zajęcia całego majątku Wykonawcy;
c.
w razie istotnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy. W tym wypadku
wypowiedzenie wymaga uprzedniego wezwania na piśmie do usunięcia uchybień w
terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych.
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3.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego bądź Wykonawcę konieczne
będzie w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy – sporządzenie przez Wykonawcę
szczegółowego protokółu inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia od
Umowy.

§ 10
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
niniejszej umowy w wysokości 10% ceny ofertowej, tj. ……………zł. brutto (słownie:
…………....…………………………………………) w formie……………….
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 służyć będzie pokryciu ewentualnych roszczeń
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
3. Zamawiający zwraca 70 % z kwoty zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 do 30 dni od dnia
odbioru końcowego Przedmiotu Umowy od Wykonawcy. Pozostałą kwotę zabezpieczenia
w wysokości 30 % Zamawiający zwraca do 15 dni po upływie okresu rękojmi.
§ 11
Klauzula poufności
1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją prac będących
Przedmiotem Umowy mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji prac
będących Przedmiotem Umowy. Wykonawca będzie zachowywał zasady najściślejszej
poufności w stosunku do wszystkich w/w informacji.
2. W okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu Wykonawca nie
będzie publikować, ujawniać ani udzielać żadnych informacji, które uzyska w związku
z realizacją Umowy.
3. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków
zapewniających dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez swoich
pracowników, Podwykonawców i konsultantów.
§ 12
Zmiana Umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści
Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych
warunków ich wprowadzenia:
a. termin realizacji umowy ulegnie zmianie, z uwagi na okoliczności leżące po stronie
Zamawiającego w tym zmiany w ramach Projektu,
b. nastąpiła zmiana miejsca dostawy, z zastrzeżeniem, że lokalizacje te będą na obszarze
miasta Myślenice;
c. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności
instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację Umowy;
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d. producent zakończył produkcję, albo skończyła się dostępność urządzenia zaoferowanego
przez Wykonawcę i zachodzi konieczność zastąpienia urządzenia innym, pod warunkiem,
że spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ; zmiana ta nie wpływa na
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,
e. została wyprodukowana nowsza wersja urządzenia i z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie wskazanych w ofercie urządzeń - Zamawiający
dopuszcza zmianę tych urządzeń na spełniające warunki opisane w SIWZ lub wyższe;
zmiana ta nie wpływa na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
zmiany w terminie lub sposobie wykonania przedmiotu umowy z uwagi na wystąpienie
siły wyższej. Przez siłę wyższą strony rozumieją zdarzenia zaistniałe po podpisaniu
niniejszej Umowy, którymi nie można było zapobiec mimo dochowania należytej
staranności, takie jak działania przyrody, akty terrorystyczne, działania związane z akcjami
antyterrorystycznymi.
f. na podstawie art. 144 ust. 1pkt 4 lit. b i c dopuszczalna będzie również zmiana
podmiotowa w przypadku gdy:
a) dotychczasowego Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia,
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za
sobą innych istotnych zmian umowy.
b) dotychczasowego Wykonawcę zastąpić ma nowy wykonawca w wyniku przejęcia przez
Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
§ 13
Porozumiewanie się Stron
Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana
z realizacją Umowy będzie wyłącznie sporządzana w języku polskim.
Powiadomienia, oświadczenia, wnioski związane z realizacją Umowy wymagają formy
pisemnej.
Korespondencję przekazaną pocztą elektroniczną na żądanie Zamawiającego Wykonawca
potwierdzi niezwłocznie pisemnie.
Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:
1) Korespondencja kierowana do Zamawiającego:
Adres: ……………………………., e –
………………,
2) Korespondencja kierowana do Wykonawcy:
Adres: ……………………………., e –
………………,
3) Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego
Imię i nazwisko: …………………., e –
………………,
Imię i nazwisko: …………………., e –

mail

…………………………..,

tel.:

mail

…………………………..,

tel.:

mail ………………………….., tel.:
mail ………………………….., tel.:
8

………………,
4) Osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy
Imię i nazwisko: …………………., e – mail ………………………….., tel.:
………………,
5. Zmiana danych wskazanych w ust. 4 pkt. 1 - 4, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
6. Osoby wskazane w ust. 4 pkt. 3 i 4 są upoważnione realizacji wszelkich bieżących spraw
związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym do prowadzenia korespondencji,
podpisywania protokołów odbioru. Powyższe uprawnienia nie obejmują prawa do zmiany
Umowy.

1.
2.

1.

2.
3.
4.

§ 14
Rozstrzyganie sporów
Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by ewentualne spory i nieporozumienia
wynikające z Umowy rozstrzygnąć ugodowo.
Jeżeli po upływie 30 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie
rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 15
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015
r poz. 2164 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy
strony poddają
rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
a) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
b) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy,
c) Załącznik nr 3 – wzór Protokołu Odbioru

Zamawiający
……………………………

Wykonawca
………………………………..
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