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Znak postępowania: WKD10a-229-24/2015        Załącznik nr 2 
 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

zawarta w dniu _______________r. w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy: 
 
Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o.  
z siedzibą w 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Batorego 23 
 
działającą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000116702, o kapitale zakładowym w wysokości 57 791 000 zł w całości wpłaconym,  
którą reprezentują: 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

NIP 529-16-28-093, REGON 017194070  

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
 

a1 
 
_______________________________________________________________________________________ 

z siedzibą w _____________________________________________________________________________ 

działającą/ym na podstawie _________________________________________________________________, 
którą/ego reprezentuje/ą: 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

NIP ____________, REGON _____________  

zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

łącznie zwanych „Stronami” 
 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku wyboru podmiotu wykonującego usługi w zakresie projektowania, wykonania i dostawy trwałych 
znaków informacyjnych, dokonanego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie umowy z dnia 
26.06.2012 r. nr URP/SPPW/2.1.3/KIK/22 w sprawie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy pn. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, 
niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej”, zwanego w dalszej części „Projektem” oraz na podstawie „Wytycznych 
Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie 
ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych”. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 
 

§ 1. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablic informacyjnych oraz naklejek informacyjnych na potrzeby 
projektu pn. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, 
niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego 
programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej zgodnie z zakresem i wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym nr WKD10-229-24/2015 oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej 
umowy. 

                                                
1 W przypadku, gdy umowa będzie zawierana z konsorcjum zostaną wpisane dane pełnomocnika oraz partnerów konsorcjum. 
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2. Zakres usług, o których mowa w ust. 1 obejmuje: 

A. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach 11 szt. tablic informacyjnych  
o rozmiarach 150 cm x 100 cm przeznaczonych do ekspozycji zewnętrznej, w tym: 

i. 10 szt. – tablica wolnostojąca na konstrukcji wsporczej; konstrukcja wsporcza bezpieczna i stabilna; 
ii. 1 szt. – tablica przeznaczona do zamontowana na ścianie betonowej; co najmniej 4 otwory montażowe, dystanse montażowe 

dla każdego otworu montażowego L=15 mm. 

B. Zaprojektowanie, wykonanie i dostawę 84 szt. naklejek informacyjnych przeznaczonych do oznakowania taboru kolejowego, w tym: 
i. 54 szt. – naklejka do zastosowania na zewnątrz pojazdu kolejowego o rozmiarze: 60 cm x 33 cm; 
ii. 30 szt. – naklejka do zastosowania wewnątrz pojazdu kolejowego o rozmiarze: 20 cm x 11 cm. 

 
§ 2. 

 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia i bierze za jego realizację pełną 

odpowiedzialność. 

2. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z aktualnymi dokumentami/wytycznymi dla beneficjentów 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ws. Informacji i promocji, w szczególności z: 
a) „Wytycznymi ws. Informacji i promocji” (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy: Informacja i promocja – Wytyczne dla 

beneficjentów)” – w szczególności w zakresie stosowania określonych pól ochronnych dla logotypów „Swiss Contribution” oraz 
„Bundeslogo”; 

b) „Księgą identyfikacji wizualnej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”; 
c) „Księgą znaku Swiss Contribution”. 

3. W przypadku zmiany lub wejścia w życie nowych wytycznych i zasad lub aktualizacji dotychczas obowiązujących dokumentów, o których 
mowa w ust. 2, Wykonawca będzie zobowiązany realizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi i aktualnymi 
wytycznymi/zasadami. 

4. Projekty graficzne oraz treści zamieszczone na tablicach informacyjnych oraz naklejkach informacyjnych muszą być uzgodnione  
z Zamawiającym i wymagają jego uprzedniej akceptacji – również z punktu widzenia stosowania dodatkowych logotypów: spółki WKD 
oraz „Mazowsze – serce Polski”, które Zamawiający przekaże Wykonawcy. 

5. Logotypy zostaną przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej w dniu podpisania umowy lub będą do pobrania ze wskazanych 
przez Zamawiającego stron internetowych. 

6. Zamawiający przekaże Wykonawcy treść przeznaczoną do prezentacji na materiałach informacyjnych w terminie 2 dni od podpisania 
umowy. 

7. Zamawiający może także przekazać Wykonawcy wstępne projekty graficzne do adaptacji. W przypadku przekazania Wykonawcy 
przez Zamawiającego wstępnego projektu, Wykonawca zobowiązany jest do adaptacji projektów do wykorzystania na poszczególnych 
nośnikach informacyjnych, przygotowania propozycji oznaczeń i przedstawienia ich Zamawiającemu do akceptacji. 

8. Wykonawca w przeciągu 4 dni od otrzymania treści prześle do akceptacji Zamawiającemu pocztą elektroniczną (lub dostarczy na 
nośniku cyfrowym) przygotowane projekty oznaczenia i adaptacje projektów graficznych (w tym naniesione na dany materiał) wszystkich 
materiałów informacyjnych – w formacie PDF do zatwierdzenia. 

9. Zamawiający będzie zobowiązany dokonać akceptacji w terminie 2 dni licząc od daty ich dostarczenia przez Wykonawcę. W przypadku 
zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do dostarczonych projektów, Wykonawca uwzględni je w terminie 3 dni i ponownie przekaże 
Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający dokona ostatecznej akceptacji w terminie 2 dni licząc od daty dostarczenia przez 
Wykonawcę zweryfikowanej propozycji projektów. 

10. Wykonawca zobowiązany będzie do wprowadzenia wszystkich uwag wniesionych przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zamówienia po zatwierdzeniu materiałów wraz z oznaczeniami przez Zamawiającego. 

12. Akceptację Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie elektronicznej na wskazany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej. 

13. Wszystkie ostateczne projekty graficzne wykorzystane przy produkcji materiałów promocyjnych zostaną trwale zapisane na nośnikach 
CD/DVD w formacie gwarantującym ich edycję i w dwóch egzemplarzach przekazane Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia dostawy 
poszczególnych materiałów informacyjnych. 

§ 3. 

1. Wszystkie dostarczone materiały informacyjne muszą być pierwszego gatunku, fabrycznie nowe i wolne od wad oraz muszą spełniać 
warunki określone dla produktów bezpiecznych w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie 
produktów. 
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2. Wszystkie dostarczone materiały informacyjne oraz materiały, które zostaną użyte do ich wytworzenia muszą być trwałe, wysokiej 
jakości oraz fabrycznie nowe. 

3. Wszystkie dostarczone materiały informacyjne oraz materiały, które zostaną użyte podczas procesu produkcji i znakowania oraz 
technika użyta do produkcji finalnego wyrobu winny być nietoksyczne i posiadać przewidziane prawem atesty. 

4. Prawidłowość wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzona po dokonaniu weryfikacji dostarczonych materiałów informacyjnych, 
poprzez pisemny protokół odbioru końcowego podpisany przez obie Strony umowy w terminie do 7 dni od dostarczenia materiałów.  
W szczególności weryfikacji będzie podlegała prawidłowość, funkcjonalność i estetyka wykonania wszystkich materiałów promocyjnych. 

5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o ewentualnych wadach przedmiotu odbioru na piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od daty 
jego odbioru. 

6. Jeżeli Zamawiający nie zawiadomi Wykonawcy w terminie określonym w ust. 5 przyjmuje się, że Zamawiający przyjął przedmiot 
odbioru bez zastrzeżeń. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego przedmiotu odbioru na nowy przedmiot, wolny od wad w ciągu 10 dni od dnia 
zgłoszenia wadliwości bez prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia. 

 
§ 4. 

 
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określa się na: 

a) zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach 11 szt. tablic informacyjnych  
przeznaczonych do ekspozycji zewnętrznej: 
…… dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia …………….. r. 

b) zaprojektowanie, wykonanie i dostawa 84 szt. naklejek informacyjnych przeznaczonych do oznakowania taboru kolejowego: 
…… dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia …………….. r. 

 
§ 5. 

  
1. Cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt a) wynosi …………………….. złotych 

(słownie: …………………………………………), cena brutto wynosi ………………. złotych (słownie: ………………………………………). 

2. Cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt b) wynosi …………………….. złotych 
(słownie: …………………………………………), cena brutto wynosi ………………. złotych (słownie: ………………………………………). 

3. Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi: 
netto: ……………………… złotych  
podatek VAT: …………….. złotych 
brutto: …………………….. złotych 
(słownie …………………………………………………………………………………………………………………..). 

4. Do wartości netto zostanie dodany podatek od towarów i usług VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury. 

5. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy będą protokoły częściowe odbioru poszczególnych elementów 
przedmiotu zamówienia w ilości i jakości wymaganej przez Zamawiającego oraz protokół końcowy wykonania zamówienia bez 
zastrzeżeń, podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

6. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej przez Wykonawcę  faktury VAT. 

7. Strony umowy ustalają, że dniem dokonania płatności będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy. 
 

§ 6. 
 
1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 3, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich 

utworów powstałych w toku realizacji niniejszej umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim  
i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).  

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na poniższych polach eksploatacji: 
a) zwykłe użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 
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b) utrwalenie utworów dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, na każdym 
nośniku,  

c) zwielokrotnienia utworów, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, 
optycznej, na każdym nośniku,  

d) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem 
oryginału lub egzemplarzy, 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2 wraz z prawem do dalszego 
przenoszenia tych praw na inne osoby oraz prawem wykonywania autorskich praw zależnych. 

4. Przeniesienie praw autorskich następuje na czas nieokreślony oraz nieograniczony co do miejsca, z chwilą zapłaty wynagrodzenia za 
okres, w którym dane utwory powstały. 

5. W okresie pomiędzy przekazaniem Zamawiającemu wytworzonych utworów, a zapłatą należnego wynagrodzenia, Wykonawca 
zezwala Zamawiającemu na korzystanie z utworów na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2. W okresie, o którym mowa  
w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązuje się do nieprzeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów na jakiekolwiek 
podmioty trzecie oraz do nieudzielenia podmiotom trzecim zezwolenia na korzystanie z utworów. 

6. Z chwilą przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiającego własność nośników, na 
których utrwalono utwory. 

7. Wykonawca oświadcza, iż wytworzone utwory nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, a w szczególności 
korzystanie z tych utworów przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich osób 
trzecich. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za wszelkie wady prawne przedmiotu Umowy, a w szczególności za 
roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej. 

9. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw autorskich lub innych, 
odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca, który zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty i kwoty zasądzone z tego tytułu  
od Zamawiającego na rzecz osób trzecich. 

10. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający przekazuje Wykonawcy upoważnienie do wykorzystania powierzonych mu przez 
Zamawiającego materiałów graficznych i tekstowych jedynie w takim zakresie, jaki jest konieczny, aby była możliwa realizacja 
postanowień tej umowy.  

§ 7. 

1. Strony wyznaczają nw. osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej umowy: 
a) ze strony Zamawiającego ………………………………………………………………………………….. 
b) ze strony Wykonawcy ………………………………………………………………………………………. 

2. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizacje umowy, o których mowa w ust. 1 będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie. 

3. Do czasu otrzymania przez drugą Stronę powiadomienia o zmianie osób odpowiedzialnych za realizację umowy, korespondencję 
kierowaną i przesyłaną na adres wskazany przez Stronę w ust. 1 uznaje sie za doręczoną. 

 
§ 8. 

1. Odpowiedzialnością Wykonawcy objęte są z zastrzeżeniem zdania następnego, szkody poniesione przez Zamawiającego, 
spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę. 
Obowiązek Wykonawcy zapłaty na rzecz Zamawiającego kar/kary umownej nie jest uzależniony od powstania szkody w interesie 
Zamawiającego. 

2. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach: 
a) w razie opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminach określonych w § 4 – w wysokości 1 % wartości 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 3 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od terminów wskazanych w § 4 
umowy, 

b) w razie opóźnienia Wykonawcy w terminie wymiany wadliwego egzemplarza przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad -  
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 3 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od terminu 
wskazanego w § 3 ust. 7 umowy. 

c) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi za wady przedmiotu umowy –  
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 3 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od terminu 
wskazanego w zgłoszeniu reklamacyjnym. 

d) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy lub odstąpienia  od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
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Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 3 
umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności wynikającej z naliczenia kar umownych z wynagrodzenia, określonego  
w § 5 ust. 3 Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania potwierdzenia.  
W przypadku braku możliwości dochodzenia kar umownych na zasadach określonych powyżej nota księgowa obciążeniowa płatna 
będzie do 14 dni od daty otrzymania jej przez Wykonawcę. 

4. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania całego przedmiotu umowy, ani jakichkolwiek innych 
zobowiązań wynikających z umowy. 

5. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień umowy. Do rażących 
naruszeń postanowień umowy zalicza się w szczególności: 
a) niepodjęcie przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwanie jej wykonywania na 

okres dłuższy niż 7 dni; 
b) wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy w sposób nienależyty lub sprzeczny z jej 

postanowieniami, pomimo jednokrotnego wezwania do poprawy w wykonywaniu tych obowiązków i upływu terminu wyznaczonego w 
tym wezwaniu dla zaprzestania naruszeń; 

c) gdy dostawa przedmiotu zamówienia nie będzie zgodna z treścią opisu przedmiotu zamówienia i wymaganiami Zamawiającego 
potwierdzonymi akceptacją materiałów informacyjnych na piśmie; 

d) opóźnienie wykonania przedmiotu umowy powyżej 10 dni w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 lit. a); 
e) Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia do umowy także w przypadku skreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru. 

6. W każdym przypadku, 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 pełnego odszkodowania na zasadach ogólnych. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną potwierdzoną przez Zamawiającego 
protokołem odbioru bez zastrzeżeń, część umowy. 

8. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu 
odstąpienia. 

9. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności 
uzasadniających skorzystanie z prawa odstąpienia. 

 
§ 9. 

 
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane tablice informacyjne, w szczególności ich trwałość, odporność, czytelność i stabilność 

montażu na okres …. lat, liczony od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane naklejki informacyjne, w szczególności ich trwałość, odporność i czytelność na okres ..... 
lat, liczony od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 

3. W przypadku stwierdzenia wady uniemożliwiającej lub utrudniającej prawidłowe użytkowanie przedmiotu umowy w okresie gwarancji, 
Wykonawca zobowiązany jest, w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na 
nowy, wolny od wad. 

4. Na wszystkie materiały informacyjne objęte przedmiotem umowy, wymienione w wyniku obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy, okres 
gwarancji biegnie od nowa licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu materiałów informacyjnych wolnych od wad. 

5. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi 
za wady. 

6. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym przez okres równy okresowi gwarancji. 
 

§ 10. 
 
1. Zamawiający oświadcza, że nie przyjmował żadnych korzyści majątkowych w celu wpłynięcia na postępowanie na świadczenie usługi 

tłumaczenia w ramach Projektu „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez 
zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” lub wynik takiego postępowania w sposób 
sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz, że nie jest mu wiadome o jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy 
Wykonawcami, które miałyby na celu wpłynięcie na postępowanie lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub 
dobrymi obyczajami. 
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2. Wykonawca oświadcza, że nie oferował ani nie dawał żadnych korzyści majątkowych w celu wpłynięcia na postępowanie na 
świadczenie usługi tłumaczenia w ramach Projektu „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej 
poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” lub wynik takiego postępowania w 
sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz, że nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy 
Wykonawcami, które miałyby na celu wpłynięcie na postępowanie lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub 
dobrymi obyczajami. 

 
§ 11. 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących ustaw. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizacji przedmiotu umowy lub z nią związane, w przypadku braku 
możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Niniejsza umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
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