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Rozdział III  
 

WZÓR UMOWY  
 

UMOWA NR …./JRP/OP/2012  

 

 
zawarta w dniu …………………… w Dęblinie pomiędzy:  
Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dęblinie 
ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków“ 3, 08-530 Dęblin, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez 
Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000110247, wysokość kapitału zakładowego 22899000,00 zł, 

NIP:716-251-59-27, REGON: 432311323 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:  

mgr inż. Dariusza Wojdata - Prezesa Zarządu ,  
a firmą ………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………...…………………. 
z siedzibą w ……………………………….…… przy ul...........................................................…………………  
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………………………….…  
……. Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ………………., wysokość kapitału zakładowego w 
……………. opłacony/ wpisaną do Centralnej Ewidencji Gospodarczej pod numerem ……………….., NIP 

…………., REGON ………………… zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  
 
1. …………………………………………………………..  
 
2. …………………………………………………………..  
 
Umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) 
oznaczonego nr ……………………, o następującej treści:  

 

§ 1  
 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług          

w zakresie promocji i informacji oraz dostawa materiałów promocyjnych związanych z realizacją Projektu 
pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie 
aglomeracji Dęblin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności           
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa I – Gospodarka wodno-
ściekowa, Działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM.  

 
2. Szczegółowy zakres prac objętych niniejszą umową określa Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.  
 
3. Zamawiający będzie realizował umowę sukcesywnie zgodnie z warunkami określonymi w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia, informując każdorazowo Wykonawcę o zakresie asortymentu i szczegółowym 
terminie realizacji zlecenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w terminach wykonania 
poszczególnych usług.  

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, załączniki, oferta, dokumenty i oświadczenia złożone przez 
strony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowią integralną część umowy.  
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5. Wszystkie działania promocyjne i informacyjne Projektu będą prowadzone zgodne z wytycznymi w 
zakresie promocji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dostępnymi na stronie 
internetowej www.pois.gov.pl oraz zamieszczonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

 
6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2014 r.  
 

§ 2  
 
1. W celu właściwego wykonania umowy Wykonawca zapewni wykwalifikowany personel.  
 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem usług  

i dostaw określonych w umowie.  
 
3. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania usług określonych umową osobie trzeciej, za wyjątkiem 

podwykonawstwa wskazanego w ofercie, wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.  
W przypadku uzyskania takiej zgody, za działania tych osób lub ich zaniechania Wykonawca odpowiada 
jak za swoje własne.  

 

§ 3  
 
1. Wykonawca przedstawi w ciągu 14 dni od podpisania umowy po minimum trzy wzory/projekty każdego     

z materiałów promocyjnych i informacyjnych do akceptacji Zamawiającego. 
 
2. Zamawiający niezwłocznie od dnia dostarczenia przez Wykonawcę projektów graficznych dokona ich 

odbioru z wydaniem oświadczenia o przyjęciu lub określeniu zmian i poprawek, które Wykonawca 
zobowiązany jest dokonać nieodpłatnie.  

 
3. Zamawiający wymaga, aby materiały promocyjne i informacyjne określone w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia były bardzo dobrej jakości, charakteryzowały się estetyką i elegancją oraz starannością 
wykonania.  

  

§ 4  
 
1. Wykonawca każdorazowo dostarczy do siedziby Zamawiającego, materiały promocyjne i informacyjne na 

własny koszt i ryzyko, w ilości wynikającej ze zlecenia i umowy, wykonane zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym    
w toku realizacji umowy.  

 
2. Wykonawca zapewni wyładunek materiałów oraz złożenie ich w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Na każdym zbiorczym opakowaniu Wykonawca zaznaczy rodzaj materiału oraz liczbę 
sztuk w opakowaniu.  

 
3. Zamawiający dokona przeliczenia ilości dostarczonych materiałów promocyjnych i informacyjnych.  
 
4. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia ewentualnych wad jakościowych dostarczonych materiałów  

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich dostarczenia.  
 
5. Zamawiający wezwie Wykonawcę do odbioru wadliwego asortymentu i usunięcia wad we wskazanym 

terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych od daty dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.  
W przypadku ich nieusunięcia w wyznaczonym terminie będą miały zastosowanie postanowienia § 11 
 ust. 2 umowy.  

 
6. Koszty związane z usunięciem wad i usterek ponosi Wykonawca.  
 
7. Dokumentem potwierdzającym odbiór materiału promocyjnego i informacyjnego jest protokół zdawczo-
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odbiorczy. Podpisanie przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego nastąpi najpóźniej w terminie 7 dni od 
daty dostarczenia Zamawiającemu zamówionych materiałów promocyjnych i informacyjnych o ile przed 
upływem tego terminu nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia lub uwagi Zamawiającego co do jakości  
i kompletności lub zakresu całości lub części zamówienia.  

 
8. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie podpisany przez Zamawiającego, po stwierdzeniu wykonania 

materiału promocyjnego i informacyjnego zgodnie ze zleceniem i umową, z wymaganiami zawartymi  
w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym w toku realizacji 
umowy.  

 
9. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego nie stanowi potwierdzenia przez 

Zamawiającego prawidłowości i jakości przedmiotu umowy, w szczególności nie wpływa na uprawnienia 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady.  

 

§ 5  
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego z zachowaniem należytej 

staranności.  
 
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji i danych, o których powziął 

wiadomość w związku z wykonywaniem umowy. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek należytego 
zabezpieczenia dokumentów i informacji przed dostępem osób nieuprawnionych pod rygorem 
odszkodowania dla Zamawiającego.  

 
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego, za jakość, terminowość oraz 

kompletność usługi objętej umową.  

§ 6  
 
1. Wykonawca z dniem dostarczenia materiałów informacyjnych i promocyjnych wolnych od wad i usterek 

oraz zgodnych ze zleceniem, umową i wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 
przenosi na Zamawiającego w całości i nieodwołalnie autorskie prawa majątkowe w zakresie wszystkich 
pól eksploatacji w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

 
2. Wykonawca zapewnia, że przysługiwać mu będą wszelkie prawa autorskie do wszystkich prac 

wykonanych w ramach niniejszej umowy, zwanych dalej także utworami.  
 
3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez odrębnego wynagrodzenia, majątkowe prawa autorskie do 

wszystkich utworów oraz do wszystkich egzemplarzy tych utworów, sporządzonych w wykonaniu 
niniejszej umowy, celem wykorzystania ich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w nieograniczonym czasie i miejscu, w szczególności 
na polu:  

 
1) używania,  

 
2) wykorzystania w całości lub części,  

 
3) utrwalania i zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  
 

4) publicznego udostępniania w szczególności wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania przy 
pomocy sieci komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu i remitowania, a także 
publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  
w miejscu i czasie przez siebie wybranym,  

 
5) obrotu oryginałem albo egzemplarzami na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, 
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użyczanie lub najem oryginału i/lub egzemplarzy.  
 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których przekazane zostaną 
projekty graficzne.  

 
5. Zamawiający może bez zgody Wykonawcy i bez odrębnego wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonać 

zmian w utworach, a w szczególności może powierzyć ich wykonanie osobie trzeciej.  
 

6. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych jest zawarte w wynagrodzeniu 
określonym w § 8 ust. 1.  

 

§ 7  

 
Wszelkie kontakty dotyczące procesu produkcji i dostawy materiałów informacyjnych i promocyjnych 
pomiędzy stronami będą dokonywanie przez następujące osoby:  
 

1) ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktu jest ………………..., tel. ………….., fax.: 
……………….; e-mail …………………….,  

 
2) ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktu jest ……………………. tel. ……………, fax. 

………………, e-mail ……………………………………….………...  
 

§ 8  
 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane usługi promocyjne i informacyjne, kwotę 

nieprzekraczającą łącznej wartości: netto (bez VAT) ……………......................…. PLN słownie zł: 
................................................... PLN plus podatek VAT w wysokości ... %, tj. w kwocie: 
.......................................... PLN słownie zł: .......................................................................................... PLN 
co stanowi łącznie wynagrodzenie brutto w wysokości: ……………........... PLN słownie zł: 
.........................................................................................................PLN.  

 
2. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie częściowo na 

podstawie faktur wystawionych po każdorazowym, bezusterkowym odbiorze przez Zamawiającego 
danego zakresu przedmiotu zamówienia.  

 
3. Zamawiający będzie dokonywał płatności na konto Wykonawcy po każdorazowym dostarczeniu i 

zatwierdzeniu każdej partii/edycji materiału promocyjnego i informacyjnego, wg cen jednostkowych 
podanych w ofercie, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

 
4. Należność wynikająca z prawidłowo wystawionej faktury płatna będzie w terminie 21 dni kalendarzowych 

od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy 
wskazany w treści faktury.  

 
5. Za dzień zapłaty strony uważać będą datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
 
6.  Wykonawca nie może bez pisemnej zgody – pod rygorem nieważności – i uprzedniej zgody 

Zamawiającego przenieść na osobę trzecią żadnej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.  
 

§ 9  
 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmiany umowy, gdy konieczność wprowadzenia zmian 

będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach mających bezpośredni związek z niniejszą 
umową, pomiędzy Zamawiającym, a innym niż Wykonawca podmiotem, w tym instytucjami 
nadzorującymi realizację Projektu (m.in. jednostką nadzorującą wdrażanie programów unijnych),  
w ramach którego realizowana jest przedmiotowa umowa.  
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2. Dopuszcza się możliwość zmiany sposobu rozliczania umowy lub terminów i sposobu dokonywania 

płatności wynikających z wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy lub wskutek zmian 
umowy zawartej przez Zamawiającego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji 
tego zadania.  

 
3. Zmiany Umowy, zostaną dokonane w formie Aneksu do Umowy.  
 
4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Zamawiającego w terminie 7 dni o zmianie: 

danych teleadresowych, firmy (nazwy), rachunku bankowego, osób reprezentujących Wykonawcę, 
ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, wszczęciu postępowania układowego, w którym Wykonawca 
uczestniczy oraz zawieszeniu działalności Wykonawcy. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia Aneksu 
do Umowy.  

 

§ 10  
 
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 powyższych okolicznościach; w takim przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

 
2. Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy, jeżeli:  
 

1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienależycie, niezgodnie z umową i poleceniami osób 
reprezentujących Zamawiającego,  

 
2) wystąpią przesłanki po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie umowy (upadłość 

likwidacyjna, likwidacja itp.).  
 
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nie otrzymania środków finansowych lub otrzymania 

w innej wysokości, zmiany umowy w części lub całości na realizację zadań, zgodnie z podpisaną umową 
o dofinansowanie realizowanego Projektu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

 

§ 11 
 
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu lub za 

każdorazową przerwę w realizowaniu usługi w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto 
określonego § 8 ust 1 za każdy rozpoczęty dzień.  

 
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej za zwłokę w usunięciu wad i usterek 

stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust 1 za każdy 
dzień zwłoki, licząc od terminu przewidzianego w § 15 ust 5.  

 
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust 1.  

 
4. W przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę 

Zamawiający poniesie szkodę, w szczególności nastąpi utrata środków pochodzących z Funduszu 
Spójności, Zamawiający ma prawo domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych.  

 
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu umowy.  
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6. W przypadku, gdy kara umowna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleconego do 
realizacji zadania nie pokryje całkowitej wysokości szkody wyrządzonej przez Wykonawcę, Zamawiający 
zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

 
 

 

§ 12  
 
1. Wykonawca wniesie przed dniem podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w wysokości 3 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotę w wysokości:................... 
(słownie: .................. zł), w formie:……………………………………………..  

 
2. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  
 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone (zwolnione) przez Zamawiającego  

w następujący sposób:  
 

1) co do kwoty ………………….(70% wartości zabezpieczenia) zostanie zwrócona w terminie 30 dni od 
dnia akceptacji realizacji umowy bez uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego,  

 
2) co do kwoty ……………..(30% wartości zabezpieczenia) zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu  

15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.  
 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
było ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

 
5. Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego 

wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniądze, pozostawiając w dokumentacji kopię 
poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zwrot oryginału dokumentu możliwy jest tylko po upływie 
okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.  

 
6. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz i jednocześnie w przypadku 

wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie na 14 dni przed upływem 
ważności zabezpieczenia dostarczyć bez wezwania Zamawiającego aneks przedłużający okres 
obowiązywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o treści tożsamej  
z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia.  

 

§ 13  

 
Jeżeli Wykonawca wykonywać będzie Promocję projektu w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni 
termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo 
powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę. W takim przypadku koszty,  
o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający jest uprawniony pokryć z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.  
 

§ 14  
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności w okresie realizacji umowy na kwotę w wysokości co najmniej 50 000,00 zł (słownie: 
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pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
 
2. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej 

kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty 
wystawienia polisy.  

 
3. W przypadku nie odnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie 
Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe, z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w 
niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.  

 

§ 15  
 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu 

umowy.  
 
2. Niezależnie od postanowień ust. 1 Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, 

licząc od dnia zakończenia umowy:  
 

1) 12-miesięcznej gwarancji na wszystkie materiały promocyjne oraz na wykonane nadruki, naszycia, 
grawery i tłoczenia,  

 
2) 5 lat gwarancji, na jakość tablic, w szczególności na wykonane nadruki i grawery oraz montaż tablic 

informacyjnych oraz tablic pamiątkowych.  
 
3. Uprawnienia z tytułu rękojmi Zamawiający może wykonywać niezależnie od uprawnień wynikających z 

gwarancji.  
 
4. W ramach gwarancji/rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych 

wad lub usterek na każde wezwanie Zamawiającego. Nie wyklucza to innych uprawnień Zamawiającego 
z tytułu rękojmi określonych w kodeksie cywilnym.  

 
5. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad lub usterek, nie dłuższy niż do 3 dni od ich zgłoszenia, a 

usunięcie to powinno być potwierdzone protokolarnie.  
 
6. Zamawiający może usunąć wady lub usterki w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, jeżeli wady lub usterki 

te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie lub w przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do 
usuwania wad lub usterek.  

 

§ 16  

 
Zamawiający może w każdym czasie niniejszą umowę wypowiedzieć, płacąc Wykonawcy wyłącznie 
wynagrodzenie za okres do dnia rozwiązania umowy.  
 

§ 17  

 
Wykonawca odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania lub zaniechania osób, którymi 
posługuje się przy realizacji umowy. 

§ 18 
 
1. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego swoich danych osobowych zawartych 

w niniejszej umowie dla celów wynikających z jej realizacji.  
 
2. Wykonawca ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych oraz kontroli ich przetwarzania.  
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§ 19  
 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 
z późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego.  

 
2.  Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie.  

W przypadku nie dojścia do porozumienia w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia problemu spory 
będą rozstrzygane przez rzeczowo właściwy sąd dla Zamawiającego.  

 
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 20  

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego.  
 
 
 
 

            WYKONAWCA:                                                                                                      ZAMAWIAJĄCY:  


