
WZÓR UMOWY 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 154/WZP/2020 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UMOWA NR:……………………………….   

zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . .2020 r.  w Warszawie pomiędzy  

Miastem Stołecznym Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481,  

w ramach którego działa jednostka budżetowa m.st. Warszawy – Zarząd Zieleni m.st. Warszawy  

z siedzibą ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez 

Panią Renatę Kuryłowicz – Dyrektora Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, działającą  

na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy  

Nr GP-OR.0052.5357.2019 z dnia 9.12.2019 r.  

a 

 …………………………………………………………z siedzibą w .………………………………………………NIP……….……… 

REGON: ………………………………., zwanym/ą dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty na realizację zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), dalej jako ustawa Pzp. 

 

 

§ 1. 

[Przedmiot umowy] 

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace polegające na wykonaniu 30 szt. 

tratw dla ptaków wraz z ich rozmieszczeniem na zbiornikach położonych na terenie Dzielnicy 

Mokotów m.st. Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, stanowiącym Opis przedmiotu 

zamówienia (dalej jako OPZ) oraz w kwocie zgodnej z załącznikiem nr 2, stanowiącym formularz 

ofertowy. 

 

§ 2. 

[Obowiązki Wykonawcy] 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) wykonanie przedmiotu umowy z najwyższą starannością i zasadami wiedzy technicznej 

zapewniającymi właściwą jakość wykonywanych prac, 

b) wykonywanie robót przy użyciu wysokiej jakości materiałów, 

c) unieszkodliwienie powstałych w trakcie wykonywania prac odpadów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

2. Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy wykona jedną prototypową tratwę  

z zadaszeniem, która w ustalonym z Zamawiającym miejscu i terminie zostanie okazana  

do akceptacji. Po podpisaniu protokołu odbioru prototypu tratwy, Wykonawca przystąpi do 

realizacji pozostałych tratw.  

3. Wykonawca zatrudni przez cały czas trwania umowy, na podstawie umowy o pracę, 

w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, osób wykonujących prace będące przedmiotem 

zamówienia. Potwierdzeniem powyższego jest: 
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a) zawarcie w każdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapisów zobowiązujących 

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących powierzone  

do wykonania roboty,  

b) przedstawienie w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykazu pracowników, którzy będą 

w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu pracy. Zmiana wykazu pracowników nie stanowi zmiany umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej przedkładając 

zaktualizowany wykaz pracowników w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia cywilno-prawne osób trzecich, 

mogące powstać w wyniku niewłaściwego bądź niezgodnego z umową wykonywania prac.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy polisy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności kontraktowej  

i deliktowej. Kserokopia właściwej polisy ubezpieczeniowej potwierdzona za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 3 do umowy i zostanie przekazana 

Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. W przypadku wygaśnięcia polisy,  

w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowej polisy w terminie 

7 dni od momentu jej podpisania.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego rozpatrywania wszelkich skarg osób trzecich na 

działania lub zaniechania Wykonawcy, przekazanych przez Zamawiającego lub za pośrednictwem 

Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich otrzymania oraz powiadomi 

Zamawiającego o sposobie załatwienia danej sprawy. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia cywilno-prawne osób trzecich, 

mogące powstać w wyniku niewłaściwego bądź niezgodnego z umową wykonywania prac. 

8. Pracownicy wykonujący pracę oraz pojazdy służące do realizacji zadań muszą być zaopatrzeni 

w czytelne logo Wykonawcy umieszczone w widocznym miejscu na pojeździe oraz ubraniach 

pracowników. 

9. Miejsce pracy musi być uprzątnięte w tym samym dniu, a zanieczyszczenia nie mogą pozostawać 

na dzień następny.  

 

§ 3. 

[Obowiązki Zamawiającego] 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. przekazania Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy przepustek zezwalających 

na wjazd pojazdem na teren parków, na których terenie rozmieszczane będą tratwy dla ptaków; 

2. wyznaczenia terminu odbioru w ciągu 7 dni roboczych (przez „dzień roboczy” strony rozumieją 

każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)  

od dnia powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do protokolarnego 

odbioru przedmiotu zamówienia. 

3. terminowej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu prawidłowego 

wykonania umowy. 
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§ 4. 

[Czas obowiązywania]  

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy opisany w § 1 w terminie nie dłuższym niż 60 dni  

od daty zawarcia umowy.  

2. Za datę wykonania umowy uznaje się dzień podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru,  

o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy.  

 

§ 5. 

[Wynagrodzenie. Termin zapłaty] 

1. Za prawidłowe wykonanie prac będących przedmiotem umowy wskazanych w § 1, w okresie 

obowiązywania umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto  

w wysokości …………………… zł, (słownie: ………………………………….), w tym podatek VAT  

w wysokości …………………..zł (słownie: ……………………………………………..), zgodnie z formularzem 

ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez osobę/y 

nadzorującą/e wykonanie przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.   

3.    Wykonawca umieści każdorazowo na fakturze następujące dane: 

Nabywca:  

Miasto Stołeczne Warszawa 

plac Bankowy 3/5 

00-950 Warszawa 

NIP: 525-22-48-481 

Odbiorca/Płatnik faktury:  

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 

ul. Hoża 13 a, 00-528  Warszawa.  

Oraz numer i datę zawarcia umowy, w oparciu o którą nastąpi płatność. 

4. Fakturę należy dostarczyć na adres: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Hoża 13a,  

00-528 Warszawa lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF),  

o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191).  

5. Ceny podane przez Wykonawcę w ofercie obejmują całość wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy 

z tytułu wykonania niniejszej umowy w tym wszelkie wydatki i nakłady. 

6. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty faktury Wykonawcy jedynie w przypadku,  

gdy faktura będzie wystawiona zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.  

7. Zapłata należności dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

w fakturze, w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8.  Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności dokonać 

cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.  

9.  Zamawiający oświadcza, że: 

1) płatność za wykonany przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, dokonana będzie  

      z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, 
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2)  posiada  status  dużego  przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca  

      2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U.  

      z 2019 r., poz. 118 z późn. zm.).  

10. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym, służącym wyłącznie w celu rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej. 

 

§ 6. 

[Kary umowne. Rozwiązanie umowy] 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający zastrzega sobie 

prawo naliczenia kar umownych w następujących przypadkach: 

1) za wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% kwoty brutto łącznego wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 5 ust. 1, 

2) za opóźnienie w przekazaniu prototypu tratwy oraz w wykonaniu przedmiotu umowy  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,2% kwoty brutto wynagrodzenia, 

określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów 

określonych w § 4 ust. 2 umowy, 

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prototypu tratwy lub 

przedmiotu umowy, w wysokości 0,2 % kwoty brutto łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, 

określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów 

wyznaczonych przez Zamawiającego na ich usunięcie. 

2. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie przez 

Zamawiającego z kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W sytuacji, gdy Zamawiający 

nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia 

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania 

wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej. 

3. Zapłata  kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania ciążących na nim obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy. 

4. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu 

umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda powstanie  

z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo  

do dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy: 

1) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej 

przekroczy 10%  wynagrodzenia Wykonawcy określonego w  § 5 ust. 1 umowy, 

2) jeżeli w stosunku do Wykonawcy toczy się postępowanie likwidacyjne, 

3) jeżeli Wykonawca nie wykonuje zamówienia lub wykonuje je nienależycie w szczególności 

niezgodnie z OPZ, pomimo uprzedniego bezskutecznego pisemnego wezwania 

Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy.   

6. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy.  
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7. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ust. 6, w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.  

8. Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem 

uzasadnienia. 

9. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, Wykonawca w terminie 7 dni 

liczonych od daty wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, obowiązany jest sporządzić  

z udziałem Zamawiającego protokół określający zakres prac będących w toku na dzień 

wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy oraz zabezpieczyć na swój koszt przerwane prace 

w zakresie uzgodnionym przez strony, a następnie protokolarnie przekazać Zamawiającemu 

teren prac. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prace wykonane i odebrane do dnia 

wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy. 

10. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie mogą przysługiwać niezależnie od siebie. 

 

§ 7. 

 [Realizacja umowy przez podwykonawców] 

1. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę samodzielnie w pełnym zakresie 

prac. 

[lub w przypadku wskazania Podwykonawców w ofercie] 

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy udziale następujących 

Podwykonawców, w poniżej określonym zakresie prac: 

1) [oznaczenie Podwykonawcy] – zakres powierzonych prac 

[……………………………………………………………………………………………………], 

2) [oznaczenie Podwykonawcy] – zakres powierzonych prac 

[……………………………………………………………………………………………………] 

2. Zmiana zakresu prac wykonywanych przez Wykonawcę lub Podwykonawców, rezygnacja 

z Podwykonawcy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy, wymaga uprzedniego 

poinformowania Zamawiającego oraz wprowadzenia zmian ust. 1 w formie aneksu  

do umowy.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich  przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace (ich jakość)  

i terminowość ich wykonania, bezpieczeństwo prac wykonywanych przez Podwykonawców 

oraz za rozliczenie finansowe z Podwykonawcami za wykonane prace. 

 

§ 8. 

[Zakres odpowiedzialności Wykonawcy] 

1. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe  

w wyniku realizacji przedmiotu umowy i użytkowania sprzętu przy realizacji prac  

wobec Zamawiającego i osób trzecich, dotyczące mienia lub zdrowia i życia ludzkiego, 

powstałe w trakcie i w związku przyczynowym z realizacją przedmiotu umowy.  

W tym celu Wykonawca nieodwołalnie zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego  

z odpowiedzialności za wszelkie szkody, zarówno o charakterze majątkowym, jak  

i niemajątkowym, wyrządzone osobom trzecim. Zwolnienie to, w prawnie dopuszczalnych 

granicach może przybrać formę wstąpienia przez Wykonawcę, w miejsce lub obok 
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Zamawiającego, do postępowań sądowych dotyczących takich szkód, bądź naprawienia 

takich szkód (w szczególności poprzez wypłatę odszkodowań) bezpośrednio przez 

Wykonawcę. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia szkód powstałych przy 

wykonywaniu prac związanych z realizacją umowy poprzez przywrócenie terenu do stanu 

pierwotnego. Jeżeli nie jest to możliwe, pokryje koszty usunięcia tych szkód wynikające  

z faktury przedstawionej przez Zamawiającego na wykonanie napraw wynikających  

z ww. okoliczności.   

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu roszczeń cywilnoprawnych osób 

trzecich wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania prac, w tym wykonywania 

ich niezgodnie z niniejszą umową.  

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada aktualną na dzień podpisania niniejszej umowy  

umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż …………… zł  (słownie: 

………………………) w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy. W przypadku 

wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest  

do przedstawienia oryginału nowej polisy z której wynika, że Wykonawca dysponuje,  

z zachowaniem ciągłości i wysokości, ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej oraz zdeponować u Zamawiającego kopię tej polisy 

poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem. 

5. Potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopia umowy ubezpieczenia 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

   6.   Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania robót do utrzymania porządku wokół    

          terenu prowadzonych prac, a w szczególności na ciągach pieszo-rowerowych, chodnikach,       

           jezdniach,  itp.  

 

§ 9. 

 [Stosowanie przepisów RODO] 

1. W związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający udostępnia Wykonawcy zwykłe dane 

osobowe pracowników Zamawiającego w postaci imion, nazwisk, numerów telefonów oraz 

adresów e-mail wskazanych w § 11 ust. 1 pkt 2) umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż znany jest mu fakt, że od momentu udostępnienia danych,  

o których mowa w ust. 1, realizuje on samodzielnie w stosunku do tych danych obowiązki 

administratora określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,  Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz przepisach krajowych z zakresu ochrony danych 

osobowych, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.  

3. Zamawiający nie odpowiada za wypełnianie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa 

w ust. 2. 

4. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, określone 

w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w której jest on 

osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), a także danych 

osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy.  

 



7 

 

§ 10. 

[Zmiana postanowień umowy] 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku  

do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 

a) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w  zakresie mających wpływ  

na realizację przedmiotu umowy; 

b) zmiany w zakresie przedmiotu umowy jeżeli dla należytego wykonania zamówienia 

konieczne będzie wykonanie robót zamiennych. 

2. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest  

do uzasadnienia zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie  

i zaakceptowany przez przedstawiciela ze strony Zamawiającego. 

3. Nie stanowi zmiany umowy: 

1)  zmiana adresów Zamawiającego i Wykonawcy, 

2)  zmiana przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wskazanych w § 11 ust. 1, 

3)  utrata  mocy  lub  zmiana  aktów  prawnych  przywołanych  w  treści umowy. W każdym    

      takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym    

      czasie  przepisów prawa. 

4)  zmiany wskazane w ust. 3 pkt 1 – 2 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego  

     oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie. 

    4.   Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem     

           nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszej umowie.  

 

§ 11. 

[Osoby odpowiedzialne za realizację umowy] 

1. Do bieżących kontaktów strony upoważniają: 

1) ze strony Wykonawcy: 

− …………………………………., tel. ……………………….  e-mail: ………………………………… 

− …………………………………., tel. ……………………….  e-mail: ………………………………… 

2) ze strony Zamawiającego: 

− Magdalenę Zakrzewską, tel. 512 109 390, e-mail: m.zakrzewska@zzw.waw.pl 

− Monikę Wasilewską-Lech, tel. 514 855 547, e-mail: mwasilewska@zzw.waw.pl 

2. Zamawiający wymaga aby osoba/osoby wymieniona/wymienione w ust. 1 pkt 1) 

zapewniała/zapewniały stały nadzór merytoryczny prac w trakcie trwania umowy. 

3. Zmiana osoby lub danych określonych w ust. 1, następuje przez zawiadomienie drugiej strony 

pisemnie lub drogą elektroniczną i nie stanowi zmiany treści umowy. 

 

§ 12. 

 [Postanowienia końcowe] 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie 

2. Wykonawca nie może przenieść swoich uprawnień, w tym wierzytelności wynikających  

z umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

mailto:m.zakrzewska@zzw.waw.pl
mailto:mwasilewska@zzw.waw.pl
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3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dane go identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, podlegają 

udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz.U.2019 poz. 1429). 

4. Strony  zobowiązują się polubownie rozwiązywać spory powstałe na tle realizacji postanowień 

umowy. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu sądem właściwym  

do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

6.  Integralną cześć niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

a)  Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. 

   b)  Załącznik Nr 2 Formularz ofertowy Wykonawcy. 

   c)  Załącznik Nr 3 Polisa OC Wykonawcy. 

 

 

 

       

  ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

              …………………………………                                                               ……………………………… 


