Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór Umowy

UMOWA NR ……………… (wzór)

Zawarta w ……………….. w dniu ………………r. pomiędzy:
pomiędzy Miastem Międzyrzec Podlaski z siedzibą 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8
reprezentowanym przez:
Zbigniew Kot - Burmistrz Miasta
stroną zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
przy kontrasygnacie Ewy Szachnik- Kazimierczak – Skarbnika Miasta
a
...................................................................................................................................................................
.............................................................................................…….……………………………………………
zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą,
reprezentowanym przez .....................................................................
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego (Znak sprawy: RIII.271.20.2018 z dnia 10.04.2018r.) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), art. 43a ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie wyboru wykonawców zadań
ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń
kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 396) na wykonanie zadania pn.:
„Przebudowa Stanicy Turystycznej w Międzyrzecu Podlaskim” i wyborem oferty Wykonawcy
została zawarta Umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest „Poprawa zagospodarowania obszaru turystycznego
Międzyrzeckie Jeziorka w celu ułatwienia dostępu do usług turystycznych grupom
defaworyzowanym ". Inwestycja będzie realizowana w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Zahajkowska,
na działce nr 487 obręb ewidencyjny nr 4, jednostka ewidencyjna Gmina Miejska Międzyrzec
Podlaski.
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
1) Część Nr 1 Budowa budynku gospodarczego o wymiarach zewnętrznych 4,5x7,0 m

2) Część 2 - Wykonanie utwardzenia o powierzchni 42,1 m2
3. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi także wykonanie wszelkich prac towarzyszących
realizacji robót, o których mowa w rozdziale III Zapytania ofertowego, w szczególności: wykonanie
wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, doprowadzenie terenu budowy do stanu
pierwotnego po zakończeniu robót i pokrycie kosztów wywozu i utylizacji materiałów.

4. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów nowych, w pierwszym
gatunku, wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymogami przewidzianymi w ustawie z 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ), gwarantujących najwyższą

jakość
wykonanych
robót
budowlanych.
Wykonawca
ma
obowiązek
posiadać
w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie
w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości), które przedstawi
Zamawiającemu na każde żądanie jego oraz właściwych organów władzy publicznej.

5. Wykonawca zapewni, takie warunki tymczasowo składowanych materiałów, aby do czasu ich
wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem w sposób, pozwalający zachować ich jakość
i właściwości oraz były one łatwo dostępne do skontrolowania przez Zamawiającego.

6. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy obejmują także:
1)

prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, Umową i należytą starannością,
właściwą dla profesjonalnego charakteru działalności Wykonawcy, oraz odpowiedzialność za
jakość zastosowanych materiałów, urządzeń i wykonanych robót,

2)

organizację i zagospodarowanie zaplecza robót budowlanych, w tym zabezpieczenie
i oznakowanie miejsc prowadzenia prac,

3)

zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczenia terenu robót na czas
prowadzenia prac,

4)

utrzymanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na
bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, jak i składowanie materiałów i sprzętu
w ustalonych z Zamawiającym miejscach w należytym porządku,

5)

udzielanie pisemnych informacji Zamawiającemu o przebiegu robót na każde wezwanie
Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w wezwaniu,

6)

niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o napotykanych problemach w trakcie
realizacji zamówienia,

7)

uporządkowanie terenu po wykonaniu robót, w tym odtworzenie pierwotnego stanu
w rejonie prowadzonych prac i zaplecza wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych.
§2
Termin realizacji zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia:
zakończenie prac, przez które rozumie się dokonanie odbioru końcowego robót potwierdzone
protokołem – do 30.06.2018 r.
2. Termin wykonania zamówienia jest stały, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 pkt 1 lit od a) do f) oraz § 11
ust. 4.
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, uporządkowany zgodnie z § 1 ust. 6 pkt 4 i 7 teren robót
po zgłoszeniu zakończenia robót budowlanych.
§3
Wynagrodzenie, warunki płatności
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie ……………………… zł, (słownie złotych:
..............................................................................................................) zgodnie z Ofertą stanowiącą
Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Powyższa kwota zawiera podatek VAT w wysokości … %.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia,
chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia oraz z warunkami
realizacji Umowy.
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.
5. Zamawiający nie będzie wypłacał zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Rozliczenie końcowe przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury końcowej.
7. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót. Faktura
końcowa, pod warunkiem jej prawidłowego wystawienia, płatna będzie w terminie 30 dni od daty jej
otrzymania, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, przy czym Strony
ustalają, że za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Faktura winna być wystawiona na: Miasto Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8, 21-560
Międzyrzec Podlaski, NIP: 537-25-53-637
§4
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca od chwili protokolarnego przejęcia terenu robót ponosi pełną odpowiedzialność za
jego stan oraz skutki zdarzeń na nim zaistniałych.
2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów zlokalizowanych w obrębie terenu robót
Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia albo wymiany na nowe na własny koszt.
3. Wykonawca powinien zapewnić kompletną obsługę realizacji zamówienia, w tym siłę roboczą,
materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia
oraz usunięcia ewentualnych ich wad.
4. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót tj. zapewnienie
warunków bezpieczeństwa osób przebywających na terenie robót i mienia oraz za metody
organizacyjno - techniczne stosowane na terenie robót.
5. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywać terenu robót w stanie wolnym od
przeszkód komunikacyjnych.
6. Wykonawca będzie składował i usuwał z placu budowy wszelkie zbędne materiały, odpady, śmieci
oraz niepotrzebne urządzenia.
7. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go
Zamawiającemu w ustalonym terminie (końcowy odbiór robót).
8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych,
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami
ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz z Zapytaniem ofertowym.
9. Dla dokonania zmiany rodzaju stosowanych materiałów Wykonawca musi uzyskać uprzednią
pisemną zgodę Zamawiającego. Zmiana rodzaju stosowanych materiałów nie pociąga za sobą
zmiany wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
10. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do
zastosowanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą, Normą Branżową, aprobatą
techniczną, świadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach użyteczności publicznej lub inny
dokument potwierdzający spełnianie wymogów określonych w Zapytaniu ofertowym
i obowiązujących przepisach prawa.
§5
Ubezpieczenie
1. Celem
wyłączenia
odpowiedzialności
materialnej
Zamawiającego
lub
Wykonawcy
z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych
i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji Umowy, Wykonawca zawrze odpowiednie Umowy
ubezpieczenia.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1) roboty, urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem robót – od zdarzeń losowych,
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące
pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także
ruchem pojazdów mechanicznych.
3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca .

4. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania ciągłości ubezpieczenia i przedstawienia na każde
żądanie Zamawiającego polisy ubezpieczenia oraz dowodów opłacenia składek.
§6
Roboty zamienne
1. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o konieczności lub celowości
wykonania robót zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.
Przez roboty zamienne należy rozumieć roboty objęte zakresem rzeczowym określonym w opisie
przedmiotu zamówienia o rozwiązaniach i parametrach równorzędnych lub lepszych funkcjonalnie
od przyjętych w zamówieniu.
2. Wykonanie robót zamiennych wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§7
Odbiór robót
1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:
1) Odbiór końcowy.
2. Dla dokonania odbioru końcowego konieczne jest pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę
wykonania robót o których mowa w i gotowości do odbioru końcowego.
3. Zgłoszenie zakończenia robót może nastąpić po:
1) zakończeniu wszelkich robót objętych Umową,
2) uporządkowaniu placu budowy.
4. Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia o którym mowa w ust. 3, wyznaczy datę
i rozpocznie czynności odbioru końcowego.
5. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki przedmiotu zamówienia
Zamawiający może:
1) odmówić odbioru robót budowlanych do czasu ich usunięcia i zgłoszenia zakończenia robót
i usunięcia wad lub usterek. W takim przypadku komisja powołana do odbioru robót dokona
adnotacji w protokole odbioru o odmowie odbioru robót i jej przyczynie,
2) wyrazić zgodę na usunięcie wad w trakcie trwania odbioru końcowego,
3) odebrać przedmiot zamówienia z wadami, wyznaczając termin ich usunięcia.
6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót wad nie nadających się do
usunięcia Zamawiający może:
1) złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do zakresu wad
w przedmiocie zamówienia,
2) naliczyć karę umowną zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3,
3) żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi, jeżeli wady uniemożliwiają w całości
użytkowanie przedmiotu zamówienia,
4) odstąpić od Umowy, jeżeli w przedmiocie zamówienia występują wady uniemożliwiające
użytkowanie przedmiotu zamówienia w całości lub części.
7. Przyjęcie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego robót,
podpisanego przez osoby uczestniczące w odbiorze końcowym robót. Dla swojej skuteczności
protokół odbioru końcowego robót wymaga podpisania przez dwóch przedstawicieli
Zamawiającego i jednego przedstawiciela Wykonawcy.
§8
Gwarancja jakości
Wykonawca udziela …..- miesięcznej gwarancji na cały wykonany przedmiot zamówienia. Okres
gwarancji liczony jest od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, tj. przyjęcia
przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru końcowego robót podpisanego zgodnie
z § 7 ust. 8.

§9
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za uchybienie terminom określonym w § 2 ust.1, chyba że uchybienie zostało spowodowane
okolicznościami wyjątkowymi, niezależnymi od Wykonawcy, w szczególności noszącymi
znamiona siły wyższej, w wysokości do 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto - za każdy
dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub
w okresie rękojmi za wady albo gwarancji - w wysokości do 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego
brutto za każdy dzień opóźnienia,
3) z tytułu istnienia w przedmiocie zamówienia wad, które nie nadają się do usunięcia lub
uniemożliwiają jego użytkowanie w całości lub części - w wysokości do 5% wynagrodzenia
ryczałtowego brutto,
4) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również za
rezygnację przez Wykonawcę z wykonania przedmiotu zamówienia w sposób nieprzewidziany
w postanowieniach Umowy - w wysokości do 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
2. Zamawiający może potrącić należne w świetle ust. 1 kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy
po uprzednim złożeniu Wykonawcy stosownego oświadczenia o dokonaniu potrącenia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przekraczającego wysokość kar umownych, w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekracza
wysokość kar umownych.
4. Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 10 dni od daty pisemnego wystąpienia przez
Stronę z żądaniem zapłaty.
§ 10
Odstąpienie od Umowy
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy przewidziane w przepisach kodeksu cywilnego.
2. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo odstąpienia od Umowy :
1) gdy Wykonawca odmówi zgodnego z Umową protokolarnego przejęcia terenu robót,
2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał wykonywanie robót z przyczyn leżących po
jego stronie i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie przystąpił do ich wykonywania
w terminie 10 dni od dnia otrzymania tego wezwania,
3) w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy
zawieraniu Umowy,
4) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z Umową,
Zapytaniem ofertowym, przepisami obowiązującego prawa lub wskazaniami Zamawiającego
lub w sposób rażący narusza ich postanowienia oraz pomimo wezwania Zamawiającego do
usunięcia nieprawidłowości, złożonego na piśmie, nie usunął ich w wyznaczonym terminie,
5) jeżeli po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia występują
w nim wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 4,
6) w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez
Zamawiającego wystąpienia danej okoliczności.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać
uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego
wynagrodzenie za wykonaną część przedmiotu zamówienia.

Wykonawcy

5. W przypadkach odstąpienia od Umowy Strony obciążają następujące obowiązki:

przysługuje

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca na własny koszt zabezpieczy przerwane roboty i plac budowy,
3) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od Umowy,
uporządkuje plac budowy i usunie z niego urządzenia zaplecza przez niego dostarczone,
na własny koszt.
6. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku i rozliczenia
robót, Zamawiający wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzację, którą przekaże do
wiadomości Wykonawcy.
§11
Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy winny zostać dokonane w formie pisemnego aneksu
pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w niżej określonym zakresie,
w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności:
termin wykonania zamówienia:
a) w sytuacji, gdyby zaistniały niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające
realizację przedmiotu zamówienia,
b) gdy zajdzie konieczność wykonania robót nieujętych w Zapytaniu ofertowym, a których
wykonanie, niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, nie jest
możliwe w umówionym terminie
c) w razie wystąpienia zdarzeń noszących znamiona siły wyższej w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego,
d) w razie wystąpienie awarii obiektów i urządzeń na terenie realizowanej inwestycji, które
wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a które uniemożliwiają prawidłowe
wykonywanie przedmiotu zamówienia,
e) w razie zmiany w obowiązujących przepisach prawa lub aktach administracyjnych, na
podstawie, których wykonywane są roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem,
jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy lub sposobu jej
wykonywania do aktualnego stanu prawnego,
f) w razie wystąpienia konieczności lub celowości wykonania robot zamiennych, przez które
należy rozumieć roboty objęte zakresem rzeczowym określonym w opisie przedmiotu
zamówienia o rozwiązaniach i parametrach równorzędnych lub lepszych funkcjonalnie od
przyjętych w zamówieniu,
2) płatności:
a) nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego, uzasadniony wyjątkowymi
okolicznościami,
b) zmiany w obowiązujących przepisach prawa krajowego i wspólnotowego, jeżeli zgodnie
z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego,
3) rodzaj stosowanych przez Wykonawcę materiałów - w szczególności w przypadku wycofania
zaoferowanych przez Wykonawcę materiałów ze sprzedaży lub wprowadzenia do obrotu
materiałów o lepszych parametrach jakościowych; materiały muszą spełniać, co najmniej
wymagania określone w Zapytaniu ofertowym, dla dokonania zmiany wymagana jest pisemna
zgoda Zamawiającego,
4) wynagrodzenie Wykonawcy - w sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 7 pkt 1 Umowy.
1)

3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w Umowie powodujące zmniejszenie zakresu robót,
jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy
do prawidłowego wykonania zamówienia wykonanie części prac nim objętych stało się zbędne.
4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie powodujące zwiększenie zakresu robót,
jeżeli do prawidłowego wykonania zamówienia jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac
nieobjętych zamówieniem, a konieczność ich wykonania powstała wskutek wystąpienia
okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, przy czym wykonanie:

1) tych prac jako nowego zamówienia spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla
Zamawiającego,
2) zamówienia jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest
możliwe wykonanie zamówienia w całości.
§ 12
Zawiadomienia
1. Wszelka korespondencja przekazywana w związku z realizacją Umowy między Stronami będzie
sporządzana na piśmie. Zawiadomienia mogą być przesyłane również e-mailem, doręczane
osobiście, przesyłane kurierem lub listem poleconym.
2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery e-mail podane przez Strony. Każda ze Stron
zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie siedziby lub adresu e-mail.
Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie siedziby lub adresu e-mail, zawiadomienia wysłane na
ostatni znany adres siedziby lub adres e-mail Strony uznają za doręczone. O zmianie siedziby lub
adresu e-mail Strony będą informować się zgodnie z ust. 1.
3. Osobą odpowiedzialną za bieżący kontakt z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest Pan
Krzysztof Krawiec tel. +48 83 372 62 18, e-mail: wrg@miedzyrzec.pl, adres do korespondencji:
ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski.
4. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest:
…………………………………………… adres do korespondencji:…………………………………….,
tel ………………………………, e-mail ………………………….. .
5. Zmiana osób wskazanych w ust. 3 i 4 obowiązuje od dokonania pisemnego poinformowania drugiej
Strony.
§ 13
Postanowienia dodatkowe
Wykonawca jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub
otwarcia likwidacji powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Integralną część Umowy stanowią: Oferta Wykonawcy złożona w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego – Załącznik nr 1, Zapytanie ofertowe – Załącznik nr 2.
3. Wszystkie spory wynikające z zawarcia lub wykonywania Umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo według siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

…………………………….

……………………………..

