Załącznik nr 5 do SIWZ
Wzór Umowy – Umowa nr……..
zawarta w dniu . ………… 2018 roku w Gdańsku pomiędzy:
Innobaltica Sp. z o. o. 80-067 Gdańsk, ul. Równa 19/21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000311943, z kapitałem
zakładowym w kwocie 3.560.000 zł., NIP 957-10-03-404, REGON 220639884, zwaną w dalszej części
umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:
.......................................... – Prezesa Zarządu

a
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................ NIP: ........................................REGON
Zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:
.............................................................. - ..........................................
.............................................................. - ..........................................
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego znak sprawy: ………………………….., Strony zawierają umowę o następującej
treści:
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest opracowanie Studium Wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu
pn. „System poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim” – zwanego w
dalszej części umowy Studium.
2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania i forma przekazania Przedmiotu Umowy określony w
Załączniku nr 9-12 do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje także przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej
przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na Zamawiajacego oraz
do pełnienia nadzoru autorskiego.
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§2
Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy należy, m.in. :
1) przed rozpoczęciem prac na Studium, zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu
Zamawiającego,
2) na każdym etapie wykonania Przedmiotu Umowy konsultacje z Zamawiającym, dotyczące
istotnych elementów mających wpływ na późniejsze koszty realizacji inwestycji,
3) na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca uczestniczył będzie w spotkaniach roboczych,
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego, nie później jednak
niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz
zagrożeniach powstania nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację
Zamawiającego w sprawach objętych niniejszą Umową.
Wykonawca zobowiązany będzie do organizowania raz na 2 tygodnie spotkań z Zamawiającym
celem omówienia zagadnień związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
Pozostałe obowiązki Wykonawcy określa SIWZ.
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§3
Odbiór Przedmiotu Umowy
Wydanie Przedmiotu Umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przy czym Wykonawca jest
zobowiązany poinformować Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o gotowości
przekazania Przedmiotu Umowy.
Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru oraz
dodatkowo złożonego kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę.
W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w toku procedury odbiorowej wad Przedmiotu Umowy,
Wykonawca będzie zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Przekazanie Przedmiot Umowy o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 2) nastąpi w na podstawie
protokołu odbioru.

§4
Termin realizacji Umowy
1. Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia: do 30 czerwca 2019 r., w tym:
1) Etap 1 obejmuje wykonanie wstępnej wersji studium wykonalności dla projektu PZUM – termin
realizacji do 16 lipca 2018 roku. Jako wersją wstępną studium wykonalności, zamawiający
definiuje studium wykonalności o zawartości minimalnej wymaganej do złożenia jako załącznik
wniosku aplikacyjnego do konkursu o współfinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 (POIiŚ), działanie 5.2 Rozwój transportu
kolejowego poza TEN-T
2) Etap 2 obejmuje wykonanie pełnej wersji studium wykonalności dla projektu PZUM, zgodnej z
Opisem Przedmiotu Zamówienia - termin realizacji do 17 sierpnia 2018 roku.
3) Etap 3 obejmuje udzielenie wsparcia merytorycznego zamawiającemu w procedowaniu wniosku
o dofinasowanie PZUM - termin realizacji do chwili akceptacji listy rankingowej i zatwierdzenia
projektów do dofinansowania przez instytucję przeprowadzającą konkurs, nie później niż do 30
czerwca 2019 roku.
2. Strony postanawiają, że termin wykonania Przedmiotu Umowy może ulec zmianie w przypadku
wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 Umowy i na zasadach tam określonych.
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§5
Wynagrodzenie i warunki płatności
Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie wszystkich obowiązków i prac
spoczywających na Wykonawcy i przewidzianych w Umowie, w tym za przeniesienie majątkowych
praw autorskich i udzielenie upoważnień o których mowa w § 6 Umowy, wynosi brutto
…………….….PLN
(słownie
złotych:
………………………),
w
tym
wartość
netto
…………………………………. PLN, (słownie złotych: ……………………………), plus podatek VAT
w stawce …… %, tj. …………………. PLN, (słownie złotych: ……………………………….).
Kwota wynagrodzenia, określona w ust. 1 powyżej, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją
Przedmiotu Umowy, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia.
Płatność wynagrodzenia odbędzie się następująco:
1) 90 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 na podstawie faktury VAT wystawionej po
podpisaniu protokołów odbioru, o których mowa w § 3 ust. 4 powyżej;
2) 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 na podstawie faktury VAT wystawionej po
zakończeniu Etapu 3.
Faktury płatne będą w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury
wraz z podpisanym przez Strony protokołem odbioru. Należności Wykonawcy płatne będą w formie
przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Za
termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu
i doręczania ich do siedziby Zamawiającego przesyłką poleconą lub przez swojego
przedstawiciela.
Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią
wierzytelności wynikającej z Umowy.

§6
Prawa autorskie
1. Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja Projektowa stanowić będzie oryginalny utwór w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z
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2016 r., poz. 666 z późn. zm.) – dalej jako „Ustawa o prawie autorskim”, przysługiwać mu będą do
niej na zasadzie wyłączności wszelkie autorskie prawa majątkowe jak i prawa osobiste, w tym
prawa do korzystania z Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1 Umowy oraz dysponowania
nimi, nieograniczone w żaden sposób, w szczególności w zakresie czasu korzystania z nich,
zakresu, ani możliwości rozporządzania nimi bez zgody osób trzecich oraz że prawa te są wolne
od roszczeń osób trzecich.
Jeżeli uwagi (wytyczne) Zamawiającego stanowić będą twórczy wkład w Przedmiot Umowy, o
których mowa w § 1 j Umowy, Zamawiającemu i Wykonawcy przysługiwać będą prawa autorskie
wspólnie, przy czym o chwili powstania autorskich praw Zamawiającego decydować będzie fakt
wykorzystania jego uwag (wytycznych) na którymkolwiek etapie prac, o których mowa w § 1
Umowy. W takim przypadku, postanowienia niniejszego paragrafu będą mieć odpowiednio
zastosowanie do udziału, jaki przysługuje w ww. Przedmiocie Umowy Wykonawcy.
Strony postanawiają, iż z chwilą przyjęcia Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1 Umowy,
Zamawiający w ramach wynagrodzenia określonego Umową, nabywa własność nośników,
wyłączne prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania prawami do Przedmiotu Umowy, o
których mowa w § 1 Umowy, na pełen czas trwania tych praw, bez ograniczeń terytorialnych, na
wszelkich istniejących w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczególności określonych
w art. 50 Ustawy o prawie autorskim, a także:
a) utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1
j Umowy, jak i poszczególnych ich fragmentów, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody
Wykonawcy w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w
nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym wprowadzenie do pamięci komputera lub innego
urządzenia, umieszczenia na wszelkich nośnikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie
lub zapisie,
b) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Przedmiotu Umowy, o
których mowa w § 1 Umowy, jak i poszczególnych ich fragmentów, na wszelkich imprezach
otwartych i zamkniętych,
c) nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej przez stację naziemną oraz
za pośrednictwem satelity,
d) wprowadzania Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1 Umowy, jak i poszczególnych ich
elementów, do obrotu, najmu lub użyczenia Projektu budowlanego lub jego fragmentów,
zarówno pod tytułem darmym, jak i odpłatnie, bez względu na charakter użytku,
e) publicznego udostępniania (rozpowszechniania) Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1
Umowy lub ich fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez wprowadzanie zapisu do pamięci
komputera, multiplikacji tego zapisu techniką cyfrową w sieciach komputerowych bez względu
na ilość serwerów, w tym eksploatacji w sieciach komputerowych przewodowych i
bezprzewodowych, w szczególności w Internecie,
f) wykorzystanie Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1 Umowy, jak i poszczególnych ich
fragmentów, dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Zamawiającego,
g) w przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, które Zamawiający będzie
chciał wykorzystać, Wykonawca bezzwłocznie i nieodwołalnie zobowiązuje się, nie później
jednak niż w terminie 30 dni od otrzymania żądania od Zamawiającego, przenieść na
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania prawami do
Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1 Umowy, jak i poszczególnych ich fragmentów, na
tych polach, na pełen czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczeń.
Strony oświadczają, iż w przypadku określonym w ust. 3 lit. g) niniejszego paragrafu powyżej,
wynagrodzenie określone w Umowie, na podstawie, którego Przedmiotu Umowy, o których mowa
w § 1 Umowy zostały wykonane, w całości zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy, także co do
przyszłych pól eksploatacji.
W przypadku odmowy wyrażenia zgody lub jej nie wyrażenia w terminie wskazanym w ust. 3 lit. g)
niniejszego paragrafu, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty od Wykonawcy kary
umownej w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 5 pkt. 1 Umowy. W przypadku
odmowy lub niedotrzymania terminu przeniesienia praw autorskich, Zamawiający będzie również
uprawniony do żądania wydania przez właściwy sąd orzeczenia zastępującego oświadczenie woli
Wykonawcy oraz do dochodzenia odszkodowania w pełnym zakresie.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu
szkód jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewłaściwym wykonaniem przez Wykonawcę
Umowy, będących konsekwencją naruszenia praw autorskich osób trzecich lub nieprawdziwych
oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, rozumianej w szczególności, jako szkoda bezpośrednia,

lub pośrednia, a w szczególności w razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby
trzecie roszczeń opartych na zarzucie naruszenia praw autorskich, lub innych praw własności
intelektualnej.
7. W przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego na zarzucie naruszenia jej praw
do Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1 Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiającego od
odpowiedzialności, w szczególności podejmie działania w celu wzięcia udziału w postępowaniu po
stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiającego z udziału w tym postępowaniu, a w razie wydania
prawomocnego orzeczenia, zasądzającego od Zamawiającego określone świadczenia lub/i
prowadzącego do pogorszenia praw w sferze dóbr osobistych Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany będzie także do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego z tego tytułu szkody
w pełnej wysokości.
8. Wykonawca nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego na zasadzie wyłączności i w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w Umowie, oraz bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody
Wykonawcy, do wykonywania całości niemajątkowych autorskich praw osobistych i zależnych do
Przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym do należytego korzystana z niej zgodnie z jej celem, w
tym w szczególności, Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiającemu oraz jego doradcom
przysługuje prawo: dokonywania wszelkich opracowań i zmian Przedmiotu Umowy, w tym do
naruszania formy i zmiany sposobu wykorzystania, łączenie z innymi dziełami tego typu oraz
komponowania i wykorzystywania ich części w dowolny sposób, oznaczania w sposób ustalony
wyłącznie przez Zamawiającego, oraz nadzoru nad sposobem korzystania i dochodzenia roszczeń
z tytułu naruszenia praw autorskich przez osoby trzecie.
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§7
Kary umowne
Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust.
1 Umowy.
Zamawiający, w wypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1
powyżej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, obciąży Wykonawcę za niewykonanie w
terminie zamówienia, karą umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzyści.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraża zgodę.
§8
Odstąpienia od Umowy i zmiany Umowy
Zamawiający może odstąpić od Umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Pzp.
Wszelkie zmiany zawartej Umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w zakresie zmiany
terminu realizacji Umowy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności z
wymienionych poniżej:
1) w przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie
określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń,
uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń,
uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej
Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą
starannością.
Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie
konieczności wprowadzenia zmian do umowy.
Zmiany Umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod
rygorem nieważności.

§9
Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a
1. Usługa objęta Przedmiotem Umowy będzie świadczona przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, wchodzących w skład personelu, przy pomocy
których Wykonawca świadczyć będzie Przedmiot Umowy, na inne posiadające co najmniej taką
samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ. Na dokonanie takiej zmiany
Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem usługi zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu pisemne
oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie powinno zawierać w
szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że czynności o których mowa w ust. 1 przy realizacji niniejszej umowy wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Załącznikiem do oświadczenia, o którym
mowa w zdaniu poprzednim będą kopie umów o pracę wszystkich osób wskazanych w
oświadczeniu, zanonimizowane w zakresie wszystkich danych osobowych zatrudnionych (w
szczególności numerów PESEL, adresów zamieszkania) z wyjątkiem: imienia i nazwiska, daty
zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. Wykonawca jest zobowiązany do
aktualizacji oświadczenia nie później niż przed dopuszczeniem do pracy osób niewskazanych w
poprzednio przekazanym oświadczeniu. Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia w
każdym czasie, podczas realizacji umowy niezapowiedzianej kontroli, w zakresie czy czynności, o
których mowa w ust. 1 wykonywane są przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w
szczególności poprzez wstęp na teren robót a wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na podanie
się ww. kontroli.
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§ 10
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Dla zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w tym płatności kar umownych, płatności
wynagrodzenia Podwykonawcom, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 18 ust.1
powyżej, co stanowi kwotę …………………… (słownie złotych: ………………………………..) w
jednej z form przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, tj. ………………………………………
W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy w myśl § 23 ust. 15
pkt. 1 poniżej Wykonawca – przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania –
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy albo – jeśli nie jest to możliwe – do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikający z aneksu do Umowy.
W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu,
Zamawiający zwraca je, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym
było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy – na rachunek Wykonawcy.
W przypadku należytego wykonania robót, 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w
ciągu 30 dni po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy potwierdzającym jego należyte
wykonanie. Pozostała część, tj. 30%, zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi
za wady liczonego od daty odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego
bez uwag.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi być
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zabezpieczenie wraz odsetkami
zostanie zatrzymane przez Zamawiającego.

§ 11
Poufność
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, materiałów i
dokumentów uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym w
szczególności do podjęcia odpowiednich kroków w celu ochrony ich poufnego charakteru.
2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto nie rozpowszechniać w zakresie jego działalności
zawodowej i pozazawodowej informacji dotyczących Zamawiającego, przedsiębiorstwa
Zamawiającego oraz osób kierujących przedsiębiorstwem Zamawiającego w sposób naruszający
jego dobre imię, renomę lub inny interes.

3. Strony uzgadniają przy tym, że obowiązek zachowania poufności trwa zarówno w czasie
obowiązywania Umowy, jak i po jej zakończeniu, a zobowiązanie do jego przestrzegania nie
podlega wypowiedzeniu ani rozwiązaniu.
4. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie,
wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew
postanowieniom Umowy.
5. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania poufności, w przypadku gdy informacje:
1) zostały ujawnione za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie – pod rygorem nieważności,
2) zostały ujawnione zgodnie z wymogami prawa lub postanowieniami prawomocnego orzeczenia
sądowego bądź prawomocnej / ostatecznej decyzji właściwych organów państwowych lub
samorządu terytorialnego.
6. Warunkiem wejścia w życie niniejszej Umowy jest podpisanie przez Strony umowy o powierzeniu
Wykonawcy przez Zamawiającego przetwarzania danych osobowych.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 12
Postanowienia końcowe
Umowa i spory z niej wynikające podlegają prawu polskiemu.
Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy lub z nią związane Strony zobowiązują się rozstrzygać
w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania
sporu, będzie on poddany pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Przeniesienie praw wynikających z Umowy na osoby trzecie wymaga pod rygorem nieważności
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron..
Każda ze Stron dodatkowo oświadcza, że Umowa została przez każdą z nich przeczytana, jej treść
i skutki prawne są dla Stron zrozumiałe i zostały w takiej postaci, w całości zaakceptowane.
Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie Strony.
ZAMAWIAJĄCY
………………………………………

WYKONAWCA
…………………………………..

