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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr WKDF11b/ZP-1/2017 

 
  

 UMOWA nr  ……….………./2017 (wzór) 

 

Zawarta w dniu ............................................2017r. w Grodzisku Mazowieckim,  

pomiędzy: 

Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, działającą na podstawie wpisu 

do KRS pod nr. 0000116702; NIP: 529-16-28-093; REGON: 017194070, 

reprezentowaną przez:  

1. Michała Panfila – p.o. Prezesa Zarządu  

2. Jolantę Dałek - Członka Zarządu, Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych   

zwanym dalej: "Zamawiającym"  

a  

firmą ………………………., z siedzibą w ………………………………; kod pocztowy ………; ul. ……………………..; NIP: ……………….; 

KRS: ……………………………………., lub CEiDG ……………. i PESEL:………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

zwanymi dalej „Stronami”  

Po przeprowadzeniu postępowania w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  

z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zgodnie z procedurą określoną w „Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w spółce Warszawska 

Kolej Dojazdowa sp. z o.o.”, została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1. 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy polegającego na wykonaniu usługi pn. 

„Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego - starej Elektrowozowni (części przewidzianej na adaptację) wraz  

z inwentaryzacją budowlaną i opracowanie ekspertyzy technicznej/budowlanej - położonego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. 

Batorego 23”, na potrzeby realizacji planowanej inwestycji pn. „Wykonanie prac odtworzeniowych, remontowych i adaptacyjnych  

w budynku starej Elektrowozowni, na potrzeby usytuowania w części tego budynku Izby Tradycji Warszawskiej Kolei Dojazdowej  

w Grodzisku Mazowieckim”. 

2.  Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności: 

1) Zapoznanie się ze stanem technicznym obiektu poprzez przeprowadzenie wizji lokalnej;  

2) Wykonanie inwentaryzacji obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia ekspertyzy technicznej, a w dalszej perspektywie, 

służącej opracowaniu dokumentacji projektowej; 

3) Przeprowadzenie i wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, obliczeń, analiz, itp.; 

4) Opracowania kompleksowej ekspertyzy technicznej zawierającej ocenę stanu technicznego obiektu pod kątem możliwości 

wykonania zadaszenia obiektu (konstrukcje wsporcze i pokrycie dachowe) oraz wykonania pozostałych prac naprawczych, 

odtworzeniowych i modernizacyjnych itp., niezbędnych do wykonania aby zaadaptować obiekt na potrzeby Izby Tradycji WKD 

dostępnej dla publiczności; 

5) Opracowanie kierunkowych rekomendacji dla WKD i jednostki projektowej, dotyczących wariantowych propozycji naprawczych, 

odtworzeniowych i modernizacyjnych, itp., niezbędnych do wykonania aby zaadaptować obiekt na potrzeby Izby Tradycji WKD 
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dostępnej dla publiczności. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu umowy określony jest w załączniku nr 1 (opis przedmiotu 

zamówienia) oraz załączniku nr 2 (Oferta Wykonawcy) do umowy.  

§ 2. 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

2. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi zgodnie za harmonogramem zawartym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym 

złącznik nr 1. 

3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych 

od dnia ich zaistnienia, w formie pisemnej, o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie umowy 

przez Wykonawcę. 

4. W przypadku, gdy okoliczności, o których mowa w ust. 3 powyżej, uniemożliwiają Wykonawcy prawidłowe wykonanie przedmiotu 

umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym, bez zapłaty wynagrodzenia.  

5. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, na podstawie Protokołu Odbioru podpisanego przez obie Strony 

umowy, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. W sytuacji, gdy dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy będzie miał 

wady, Zamawiający może od umowy odstąpić lub odebrać wadliwy przedmiot umowy i żądać obniżenia Wynagrodzenia, stosownie 

do powstałej wady, jednak nie więcej niż 30% Wynagrodzenia. 

6. Protokół Odbioru powinien zawierać w szczególności: datę i miejsce odbioru prac, oświadczenia Zamawiającego o odebraniu 

przedmiotu umowy bez zastrzeżeń lub o istnieniu wad w ich wykonaniu.  

7. Strony ustalają następujące zasady odbioru ekspertyzy technicznej/budowlanej: 

1) W terminie do siedmiu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Wykonawcy ekspertyzy technicznej/budowlanej 

(wraz z załącznikami), Zamawiający dokona odbioru bez zastrzeżeń lub zgłosi Wykonawcy zastrzeżenia/uwagi do przekazanego 

produktu.    

2) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń/uwag do przedstawionej ekspertyzy technicznej/budowlanej, 

Wykonawca na własny koszt i ryzyko zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego  

i ponownego przedstawienia ekspertyzy technicznej/budowlanej (wraz z załącznikami). W takim przypadku procedura odbioru 

zostanie przeprowadzona ponownie, stosownie do postanowień niniejszego ustępu. Za datę odbioru uważa się datę odbioru 

poprawionej ekspertyzy technicznej/budowlanej, uwzględniającej wszystkie uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego.  

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni uwag lub zastrzeżeń w wyznaczonym terminie albo będą one uwzględnione niezgodnie 

z tym, co zgłosił Zamawiający, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części, bez wyznaczania 

Wykonawcy dodatkowego terminu w tym zakresie oraz do żądania zapłaty kar umownych, o których mowa w § 7 umowy.  

9. Strony ustalają, iż odmowa podpisania protokołu odbioru prac przez Wykonawcę nie wstrzymuje czynności odbiorczych 

 i upoważnia Zamawiającego do dokonania odbioru jednostronnego. 

§ 3. 

Wykonawca oświadcza, że:   

1) jest uprawniony do wykonania przedmiotu umowy i spełnia wymogi przewidziane w obowiązujących przepisach prawa dla 

wykonania przedmiotu umowy, w szczególności spełnia warunki do opracowania ekspertyzy technicznej/budowlanej.  
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2) Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru, czy z przygotowanego materiału wykorzysta całość, czy też wybrane części lub 

wybrane fragmenty; 

3) posiada należyte kwalifikacje i niezbędne uprawnienia do realizacji usługi i zobowiązuje się wykonać je z należytą starannością; 

4) zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy zgodny z umową i wolny od wad; 

5) zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych od Zamawiającego, w związku  

z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji z umowy (zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu 

umowy lub rozwiązaniu umowy, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad określonych  

w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych); 

6) odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do 

zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom umowy. 

§ 4. 

1. Wykonawca oświadcza, że utwory wykonane przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy zwane dalej „Utworami”, 

stanowić będą utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 

90, poz. 631, z późn. zm.). 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Utworów 

powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy na polach eksploatacji niezbędnych do realizacji umowy wraz z wyłącznym 

prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, 

na których Utwory utrwalono.  

3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu wyłączone i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Utworów i że 

Utwory są wolne od jakichkolwiek wad prawnych lub roszczeń osób trzecich, a korzystanie z nich przez Zamawiającego lub inne 

osoby zgodnie z umową nie będzie naruszać praw własności intelektualnej, ani żadnych innych praw osób trzecich, w tym praw 

autorskich, patentów i dóbr osobistych. 

4. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego  

w związku z Utworami, w tym zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania 

mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili 

zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań, w szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa  

z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie 

braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. 

5. Ponadto, jeżeli używanie Utworów stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa Strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw 

własności intelektualnej, jak wymieniono powyżej, Wykonawca może na swój własny koszt wybrać jedno z rozwiązań: 

1) uzyskać dla Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów, 

2) zmodyfikować Utwory tak, żeby były zgodne z umową, ale wolne od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich. 

6. Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza: 

1) możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego lub wykonania 

uprawnień przez Zamawiającego wynikających z innych ustaw; 

2) dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w umowie, w szczególności z tytułu kar umownych. 
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7. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworów do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania Utworami 

następuje na poniższych polach eksploatacji: 

1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 

niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową 

lub przez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, 

włączając w to sporządzanie kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami; 

2) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalony został Utwór; 

4) tworzenie nowych wersji i aktualizacji Utworu; 

5) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym 

systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie; 

6) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych; 

7) rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego; 

8) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy,  

w dowolnym systemie i standardzie, w tym także przez sieci kablowe i platformy cyfrowe; 

9) wykorzystywanie Utworu lub jego dowolnych części do prezentacji; 

10) prawo do określania nazw Utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, 

włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie Utwór lub znaków 

towarowych wykorzystywanych w Utworze; 

11) prawo do wykorzystania Utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży,  

a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, przedmiotów jego własności,  

a także dla celów edukacyjnych i szkoleniowych; 

12) prawo do rozporządzania opracowaniami Utworów oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na 

rzecz osób trzecich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa powyżej. 

8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu obejmuje również prawo do korzystania, pobierania pożytków  

i rozporządzania wszelkimi opracowania Utworu wykonanymi przez Zamawiającego lub za zgodą Zamawiającego, bez konieczności 

uzyskiwania zgody Wykonawcy.  

9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

10. Skutek rozporządzający przeniesienia autorskich praw majątkowych nastąpi bezwarunkowo z chwilą podpisania Protokołu Odbioru 

Utworu przez Strony, w tym bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Podpisanie Protokołu Odbioru Utworu nie wyłącza 

uprawnienia Zamawiającego do żądania dokonania poprawek lub zmian Utworu, bądź żądania dostarczenia nowej wersji Utworu, 

w przypadku gdy Utwór posiada wady fizyczne lub prawne, w szczególności nie odpowiada wymogom ustalonym przez Strony.  

11. Jeżeli Utwór ma wady prawne lub zdarzenia, o których mowa w ust. 4, uniemożliwiają korzystanie z Utworu i przysługujących 

Zamawiającemu praw, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie innej wersji 

Utworu, wolnej od wad, spełniającej wymagania określone w umowie oraz naprawienia szkód powstałych z tego tytułu po stronie 

Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni, co nie wyłącza obowiązku zapłaty przez 

Wykonawcę odszkodowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 
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12. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego 

w wykonywaniu praw do Utworu, w szczególności Wykonawca upoważnia Zamawiającego  do decydowania  

o publikacji Utworu i zachowaniu jego integralności. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do nierejestrowania jako znaków towarowych, w imieniu własnym lub na rzecz innych podmiotów, 

utworów graficznych lub słownych stanowiących elementy Utworu. 

14. Zamawiający ma prawo do przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie. 

§ 5. 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadane dane oraz posiadane materiały możliwe do wykorzystania w wykonywaniu przedmiotu 

umowy. 

2. Wykonawca w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, zgodnie z procedurą odbioru prac określoną w Załączniku nr 1 do umowy, 

wykona przedmiot umowy i dostarczy go do siedziby Zamawiającego, w formie papierowej, ekspertyzę techniczną/budowlaną (5 

egz.) oraz na nośniku CD (plik MS Word i PDF).  

3. Wersje papierowe opracowanej ekspertyzy technicznej/budowlanej muszą być parafowane na każdej  stronie i podpisane oraz 

opatrzone pieczęcią na ostatniej stronie przez rzeczoznawcę budowlanego, tj. osobę wskazaną w ofercie Wykonawcy do kierowania 

realizacją przedmiotu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji  

technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz tytuł rzeczoznawcy budowlanego. 

4. Do każdego egz. opracowanej ekspertyzy technicznej/budowlanej musi być dołączony dokument (kopia decyzji/ certyfikatu/ 

zaświadczenia lub równoważny dokument) potwierdzający posiadanie uprawnień  budowlanych do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz tytuł rzeczoznawcy budowlanego 

dla osoby parafującej i podpisującej opracowaną ekspertyzę techniczną/budowlaną.  

§ 6. 

1. Za należyte wykonanie Umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ……………,00 zł brutto (słownie 

złotych: ……………………….), zwane dalej „Wynagrodzeniem”. 

2. Rozliczenie prac między Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi na postawie Protokołu odbioru pracy. Wypłata wynagrodzenia nastąpi 

po zakończeniu realizacji umowy. 

3. Wynagrodzenie uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją umowy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych 

opłat i podatków, opłat celnych, zgód pozwoleń i certyfikatów. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności wynagrodzenie za 

przeniesienie majątkowych praw autorskich w wysokości 10 % Wynagrodzenia, tj. ……………………. zł brutto (słownie: 

…………………. złotych …./100 groszy brutto). Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego 

związane z realizacją umowy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat, ceł 

i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy.  

4. Wynagrodzenie będzie płatne Wykonawcy po wykonaniu umowy w ciągu 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie 

wystawionej faktury/rachunku; przy czym faktura/rachunek może być wystawiona po podpisaniu Protokołu Odbioru, bez zastrzeżeń 

ze strony Zamawiającego.  

5. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku. 

Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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6. Wykonawca wystawi fakturę/rachunek/, wskazując jako płatnika: 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 

05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Batorego 23 

NIP: 529-16-28-093 

7. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych, o których mowa w § 7 umowy, z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

na podstawie umowy. 

8. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego Wynagrodzenia na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 7. 

1. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kary umownej w wysokości 1 % 

Wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającego 14 (czternaście) dni roboczych, Zamawiający jest uprawniony 

do odstąpienia od umowy bez zapłaty wynagrodzenia, zachowując prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 1 powyżej.  

3. W razie nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do naliczania kary umownej  

w wysokości 15% Wynagrodzenia brutto z zachowaniem prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

4. W przypadku nie przystąpienia do realizacji zadań, o których mowa w § 1 umowy lub w przypadku opóźnień w ich wykonaniu tak 

dalece, iż nie jest prawdopodobne wykonanie umowy w terminie określonym w umowie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia 

od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zapłaty wynagrodzenia, z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej w wysokości 

15 % Wynagrodzenia brutto. 

5. W przypadku nieuzasadnionego – tj. nie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiający jest uprawniony do naliczania kary umownej w wysokości 15 % Wynagrodzenia brutto, bez ponoszenia jakichkolwiek 

kosztów związanych z realizacją umowy i bez zapłaty wynagrodzenia. 

6. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

7. Żadna ze Stron nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane siłą wyższą. 

§ 8. 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości lub części przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku naruszenia postanowień ust.1 powyżej Zamawiający może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 9. 

1. Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest do współpracy z osobami wskazanymi przez Zamawiającego celem osiągnięcia 

spójności, trafności, skuteczności i efektywności opracowanej ekspertyzy technicznej/budowlanej w odniesieniu do stawianych jej 

celów. 

2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji 

przedmiotu umowy.  



 

WKDF11b/ZP-1/2017 Grodzisk Mazowiecki, 19.07.2017 r. 
 

 

 

                                                              
Strona 7 z 7 

 

3. Do współdziałania przy realizacji umowy zobowiązani i upoważnieni są:  

1) ze strony Zamawiającego: Zdzisław Witkowski, tel. 607 692 297, e-mail: z.witkowski@wkd.com.pl 

2) ze strony Wykonawcy: ………………………. tel. …………………………, e-mail:…………………………..  

3) Zmiana osób określonych w ust. 3 nie pociąga za sobą konieczności zmiany umowy. Strony uznają za wystarczające 

poinformowanie drugiej Strony o dokonanej zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

§ 10. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy musi  być dokonana wyłącznie za zgodą Stron,  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu 

cywilnego, ustawy o prawie autorskimi i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie danych osobowych i innych obowiązujących ustaw. 

3. Spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby  Zamawiającego. 

4. Załączniki stanowią integralną część umowy. 

§ 11. 

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

 

 

Załączniki:  

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 

Oferta Wykonawcy  - załącznik nr 2 

Wzór protokołu odbioru – załącznik nr 3 
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