Załącznik nr 3
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

Wzór

U M O W A Nr ……./2016
Niniejsza umowa zawierana jest w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych), którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000
euro, znak

zawarta w dniu …………………. 2016 roku w Gdańsku,
pomiędzy:
Gdańskim Teatrem Szekspirowskim
z siedzibą w Gdańsku, ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk,
wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury, pod numerem RIK 10/2008,
REGON – 220561538, NIP – 5833013408,
reprezentowanym przez Jerzego Limona – Dyrektora, uprawnionego do jednoosobowej
reprezentacji,
zwanym w dalszej części niniejszej Umowy Zamawiającym,
a
………………………………………………………….., z siedzibą w ……………..……...,
przy ul. ………………………………………………………………………………………,
wpisaną do …………………………..………………………………………………,
NIP …………………
zwanym dalej "wykonawcą",
reprezentowanym przez …………………………………………………………………….

§ 1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa do siedziby Gdańskiego Teatru
Szekspirowskiego w Gdańsku, przy ul. Bogusławskiego 1 (zwanego dalej „Teatrem”),
żurawia scenicznego słupowego, teleskopowego, elektrycznego, z mechanizmem obrotu i
podnoszenia wysięgnika, o parametrach wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia do przetargu (SIWZ), zaprojektowanego przez wykonawcę, wraz z jego
instalacją w siedzibie zamawiającego.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
1) dostawę żurawia scenicznego, według indywidualnego projektu wykonawczego:
a)
wykonanie projektu koncepcyjnego, opracowanie dokumentacji warsztatowej,
opracowane dokumentacji elektryczno – przyłączeniowej,
b)
uzgodnienia dokumentacji projektowej niezbędne do przeprowadzenia
procedur odbioru urządzenia przewidzianych prawem,
c)
wykonanie i dostawę żurawia
2) opracowanie i dostarczenie zamawiającemu dokumentacji technicznej, w formie
drukowanej, w języku polskim oraz w formie zapisu cyfrowego na dowolnym, mobilnym
nośniku danych (pamięci), będącego odzwierciedleniem wersji drukowanej, składającej się
co najmniej z:

a)
zasad BHiP oraz procedury bezpiecznego użytkowania urządzenia,
b)
instrukcji obsługi (DTR),
c)
dokumentacji powykonawczej – technologicznej i rejestracyjnej
3) przeprowadzenie odbiorów technicznych i rejestracyjnych - odbiór UDT
umożliwiających eksploatacje techniczną i formalną urządzenia zgodnie z założeniami
tzn. transport ładunków oraz ludzi, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na eksploatację,
4) przekazanie zamawiającemu urządzenia gotowego do użytkowania
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w SIWZ.
4. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zamówienie zgodnie z niniejszą umową, SIWZ
oraz ofertą przetargową.
5. Przedmiot umowy obejmuje także:
1) usuwanie, w okresie gwarancji i rękojmi, zgłoszonych przez Zamawiającego wad i
usterek przedmiotu umowy,
2) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi żurawia.
§2
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) zapewnienia dostępu do budynku Teatru, w którym odbędzie się instalacja przedmiotu
umowy;
2) terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za realizację niniejszej umowy;
3) dokonania odbiorów przedmiotu umowy.
§3
Obowiązki wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy i oddania go
Zamawiającemu, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz do usunięcia wad, które
ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.
2. Wykonawca zapewnia wykonanie niniejszej umowy przy zachowaniu należytej
staranności, zgodnie z jej postanowieniami, obowiązującymi przepisami i standardami oraz
zasadami wiedzy technicznej i ponosi za to wyłączną odpowiedzialność.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami,
2) organizacji i zabezpieczenia robót instalacyjnych;
3) zapewnienia bezpieczeństwa publicznego (osób postronnych) podczas prowadzenia
robót instalacyjnych;
4) wyznaczenia kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej do czasu zakończenia instalacji i przekazania urządzenia
zamawiającemu do użytkowania.
4. W przypadku powierzenia wykonania części prac podwykonawcom, za ich działania lub
zaniechania Wykonawca odpowiada jak za własne działania.
§4
Materiały
1. Wszelkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zapewni Wykonawca.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów fabrycznie
nowych i bezpiecznych, posiadających odpowiednie wymagane prawem polskim certyfikaty i
dopuszczenia do użytkowania, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumentacji
wykonawczej.

3. Wykonawca odpowiada za zorganizowanie i ubezpieczenie procesu transportu i instalacji
przedmiotu umowy.
4. Wykonawca niezwłocznie usunie na własny koszt wszelkie szkody lub awarie, za których
wystąpienie odpowiada.
§5
Termin realizacji i harmonogram rzeczowo-finansowy
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 20 grudnia 2016 r.
2. Datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie dzień faktycznego dokonania
odbioru zainstalowanego żurawia przez Urząd Dozoru Technicznego, stwierdzony
ustaleniami protokołu odbioru końcowego.
§6
Odbiory
1. Zamawiający może odebrać przedmiot umowy w dwóch częściach, za zapłatą
odpowiedniej części wynagrodzenia, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu.
2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:
1) odbiór dokumentacji projektowej,
2) odbiór końcowy
3. Dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1 lit. a i b, zostanie dostarczona
Zamawiającemu w wersji papierowej w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, oraz na nośniku
elektronicznym w plikach PDF i dwg.
4. Dokumentacja projektowa będzie sporządzona z uwzględnieniem obowiązujących w tym
zakresie przepisów prawa, według stanu prawnego na dzień przedłożenia dokumentacji do
odbioru. Jeżeli po tym terminie, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, zostaną
zmienione przepisy prawa mające wpływ na rozwiązania zastosowane w dokumentacji
projektowej Wykonawca będzie zobowiązany do zaktualizowania dokumentacji zgodnie z
wymogami znowelizowanych przepisów.
5. Opracowania wymienione w § 1 ust. 2 pkt. 1 lit. a i b umowy będą przedmiotem uzgodnień
z Zamawiającym i wymagają akceptacji Zamawiającego.
6. Akceptacja Zamawiającego nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za opracowanie
dokumentacji.
7. Odbiór dokumentacji nastąpi protokolarnie. Zamawiający w ciągu 3 dni oświadczy, czy
przyjmuje dokumentację przedłożoną do odbioru, czy też żąda dokonania korekty autorskiej
w wyznaczonym terminie, bez prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia.
Zamawiający może wstrzymać odbiór dokumentacji do czasu dokonania wymaganej korekty
przez Wykonawcę.
8. Jeżeli Wykonawca stwierdzi konieczność zmiany dokumentacji uprzednio przedłożonej do
zatwierdzenia przez Zamawiającego powinien o tym niezwłocznie powiadomić
Zamawiającego a następnie przedłożyć Zamawiającemu zmienione dokumenty zgodnie z
procedurą określoną w niniejszym paragrafie.
9. Jeżeli w dokumentacji, zostaną wykryte błędy, niejasności lub inne wady, dokumenty te
zostaną poprawione przez Wykonawcę bez względu na wszelkie zgody i zatwierdzenia
dokonane na mocy niniejszego paragrafu.
10. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu realizacji wszystkich
czynności składających się na przedmiot umowy, po odbiorze zainstalowanego żurawia przez
Urząd Dozoru Technicznego, gotowego do użytkowania.
11. Odbiór przebiegać będzie w następujący sposób:
1) wykonawca zawiadomi zamawiającego o gotowości do odbioru,

2) zamawiający wyznaczy termin odbioru w porozumieniu z wykonawcą, nie
przekraczający 3 dni roboczych, licząc od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru
oraz przeprowadzi komisyjny odbiór przy udziale przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy,
3) wykonawca przedstawi zamawiającemu przed odbiorem dokumenty pozwalające na
ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w tym dokumentację zgodnie z
zapisami § 1 ust. 2 pkt. 2 umowy, o ile nie została przekazana wcześniej.
4) Dowodem dokonania odbioru będzie protokół, który zawierać będzie ustalenia
poczynione w czasie odbioru, protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury.
12. Zamawiający wystawi odrębne protokoły odbioru dla odbioru dokumentacji projektowej i
dla obioru końcowego.
13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął
gotowości do odbioru, zamawiający może odmówić odbioru.
14. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu
usunięcia wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:
a) jeżeli umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może obniżyć odpowiednio cenę,
b) jeżeli nie umożliwiają użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
odstąpić od umowy, lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
3) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu odbioru po raz drugi,
Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do
żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio elementów jako
wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
§7
Wynagrodzenie i sposób płatności
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy
wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ……………. zł netto, plus
podatek
VAT
……%,
to
jest
łącznie
brutto,
(słownie:
……………………………………………………… złotych), zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: koszt zaprojektowania,
wyprodukowania i dostawy żurawia, koszt robót instalacyjnych, prób, odbiorów,
dokumentacji.
3. Wykonawca za wykonane prace wystawi fakturę częściową i fakturę końcową.
4. Faktura częściowa będzie wystawiona w oparciu o protokół, o którym mowa w § 6 ust. 7,
zaś faktura końcowa na podstawie protokołu odbioru końcowego.
5. Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności Wykonawcy są protokoły odbioru
podpisane przez strony oraz prawidłowo wystawiona faktura VAT.
6. Zapłata odpowiednio całości lub części wynagrodzenia przysługującego wykonawcy
zostanie dokonana przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury VAT, wraz z
dokumentami, o których mowa w ust. 5.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu
realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§8
Odpowiedzialność za wady

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji jakości za wady fizyczne na okres
………. miesięcy.
2. Okres odpowiedzialności wykonawcy wobec zamawiającego z tytułu rękojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakości liczony jest od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.
3. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i
usterek ujawnionych po odbiorze końcowym, w tym także dotyczących stosowanych
materiałów.
4. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić
Wykonawcę pisemnie.
5. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:
1) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem – Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w
terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wadzie,
2) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy
udziale obu stron; w przypadku braku porozumienia - w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
7. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, to jest wady uniemożliwiającej
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej części
przedmiotu umowy na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ponownego
odbioru przedmiotu umowy lub usunięcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji
ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją
Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.
8. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:
1) normalnego zużycia przedmiotu umowy lub jego części,
2) szkód wynikłych z winy Zamawiającego lub użytkownika.
3) samowolne przeróbki lub zmiany przedmiotu umowy;
4) działania sił wyższych (np. pożar, powódź, itp.).
9. W przypadku konieczności dokonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego, transport
wadliwej rzeczy nastąpi na koszt Wykonawcy. Wadliwa rzecz zostanie przekazana
Wykonawcy na podstawie protokołu przyjęcia - przekazania podpisanego przez obie Strony.
Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej
Wykonawcy do jej odebrania przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o których mowa w ust. 5,
Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
11. W okresie gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz niniejszej umowie.
12. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie
terminów rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. W tym wypadku
roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku od daty zgłoszenia reklamacji.
§9
Nadzór nad realizacją umowy
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w ścisłej współpracy z Zamawiającym, według
wymagań opisanych w SIWZ oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu umowy na każdym
jej etapie.
3. Obowiązki koordynującego sprawy związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy ze
strony Zamawiającego pełnić będzie: …………….., tel. ………….., e-mail …………….

4. Obowiązki koordynującego sprawy związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy
ze strony Wykonawcy pełnić będzie: ..........................................., tel.: ...................................,
e - mail: .....................................................
5. Każda ze Stron ma prawo do zmiany osób wskazanych w ustępach poprzedzających,
po uprzednim pisemnym powiadomieniu drugiej Strony. Powyższa zmiana nie wymaga
aneksu do umowy.
§ 10
Ubezpieczenie
1. Najpóźniej z datą zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
kopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Suma gwarancyjna powinna
odpowiadać wysokości możliwych roszczeń z tytułu potencjalnych szkód (na mieniu lub
osobie), jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy i nie powinna być niższa niż 50
% wartości umowy.
2. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy, t.j. od do
dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. W razie wygaśnięcia
ubezpieczenia, w trakcie realizacji umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, nową
opłacona polisę, najpóźniej w następnym dniu po wygaśnięciu poprzedniego ubezpieczenia.
§ 11
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia wad,
4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości
30% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1,
2. Strony zastrzegają, że łączna wysokość kar umownych należnych zamawiającemu nie
może przekroczyć 40% wynagrodzenia za przedmiot umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§ 12
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy:
1) wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umową, lub w sposób nie
gwarantujący terminowego wykonania przedmiotu umowy,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub zgłoszony wniosek o upadłość
Wykonawcy,
3) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej
przyczyny lub nie kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. 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 przypadku wykonawcy przysługuje jedynie prawo żądania
wynagrodzenia naliczonego za wykonaną część umowy.
3. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności powinno nastąpić na piśmie i zawierać
uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający obciąży Wykonawcę kwotą wynikającą z różnicy wartości przedmiotu
niniejszej umowy, a wartością uzgodnioną z kolejnym Wykonawcą za realizację pozostałego
zakresu przedmiotu umowy.
§ 13
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z
wyjątkiem przypadków wskazanych w samej umowie.
2. Istotne zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy mogą być dokonane w następujących przypadkach i zakresie:
1) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania niezbędnej zmiany materiałów,
technologii lub sposobu wykonania zamówienia (prace zamienne), w szczególności
wskutek stwierdzenia błędów projektowych, przy czym zamiany będą dotyczyły zakresu
zamówienia w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia
zawarte w SIWZ,
2) wskutek zmian obowiązujących przepisów prawnych, mających wpływ na warunki
umowy; zmiany będą dokonane w zakresie w jakim konieczne będzie dostosowanie
dotychczasowych rozwiązań do nowych regulacji prawnych,
3) z powodu wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które
uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy; przy czym zmiany mogą być dokonane w
zakresie:
a)
wydłużenia terminu realizacji zamówienia o czas wystąpienia zdarzenia i
ewentualnie usuwania jego skutków,
b)
zakresu zamówienia w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu
zamówienia zawarte w SIWZ, jeżeli wskutek siły wyższej konieczne będzie np.
ograniczenie zakresu zamówienia, lub wykonanie dodatkowych czynności
związanych z usuwaniem skutków zdarzeń,
4) w razie zlecenia przez zamawiającego wykonania prac zamiennych lub dodatkowych
zamówień, które wymagają dodatkowego czasu na wykonanie zamówienia; zmiana może
nastąpić w zakresie terminu realizacji zamówienia podstawowego, o czas wykonywania
zamówień dodatkowych lub prac zamiennych,
5) w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, z przyczyn leżących po stronie
zamawiającego – opóźnienia zamawiającego w rozstrzygnięciu postępowania,
podpisaniu umowy, w zakresie dokonywania odbiorów, o czas opóźnienia,
6) w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, z powodu przedłużających się
terminów dostaw materiałów, z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, przy
czym przyczyny te muszą być udokumentowane przez wykonawcę,
7) w przypadku, gdy jeżeli zmiany pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne,
użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub SIWZ, lub jeżeli
zmiany dotyczą zastosowania nowych technologii, materiałów, urządzeń, nieznanych i
niedostępnych w momencie zawarcia umowy zmiana może dotyczyć zakresu
zamówienia w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia
zawarte w SIWZ.
3. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie podlega późniejszym zmianom, za
wyjątkiem przypadków gdy:
1) Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie prac zamiennych, skutkujących zmianą
kosztów prac, zgodnie z podpisanym wcześniej protokołem, wynagrodzenie wykonawcy
zostanie zwiększone lub zmniejszone o wartość prac zamiennych, wskazaną w kosztorysie

przygotowanym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez zamawiającego,
2) nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT).
4. Jeśli o zmianę umowy wnioskuje wykonawca, przedkłada zamawiającemu pisemne
uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Ewentualne spory strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby
zamawiającego.
3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
4. Integralną część umowy stanowią:
1) SIWZ
2) oferta wykonawcy
Zamawiający

Wykonawca

