Załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA
/projekt umowy/

zawarta w dniu …………... r. w Białymstoku pomiędzy Miastem Białystok, w imieniu którego działa
………………………………….……………………..…. – Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku
NIP 9662117220, REGON 050658640, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
NIP ………………………………, REGON ……………………… zwanym dalej WYKONAWCĄ,
reprezentowanym przez:………………………………………………………………………..
w wyniku przeprowadzonego postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
o następującej treści:

1.
2.

3.

4.

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji: zabezpieczenie szyb w ekranach
akustycznych wzdłuż ul. Świętego Pio polegające na ich oklejeniu poziomymi paskami w celu
zmniejszenia śmiertelności ptaków spowodowanej kolizją z przedmiotowymi ekranami.
Zakres prac dotyczy ekranów akustycznych z betonu porowatego i szkła, zlokalizowanych wzdłuż
ul. Świętego Pio na odcinku od ul. Zwierzynieckiej do ul. Adama Mickiewicza o długości
ok. 1072,00 m (strona lewa i strona prawa). Powierzchnia szyb do zabezpieczenia wynosi
ok. 3 600 m2. Z uwagi na trudności w dostępie do terenu utwardzonego prace należy
przeprowadzić od strony ul. Świętego Pio.
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek:
1) dokonać dokładnego pomiaru powierzchni szyb do oklejenia;
2) wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej zmiany organizacji ruchu dotyczącego
zabezpieczenia i oznakowanie terenu prac. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca
ma obowiązek przekazania Zamawiającemu jednego egzemplarza ww. projektu.
3) pisemne powiadomienie Zamawiającego o rozpoczęciu robót (z 4-dniowym wyprzedzeniem);
4) oczyszczenia i odtłuszczenia powierzchni ekranów podlegających oklejeniu;
5) przycięcie odstających (naderwanych) elementów naklejek z wizerunkami drapieżników;
6) naklejenie wzoru w postaci czarnych poziomych pasków o szerokości 2 mm w rozstawie
co 28 mm lub oklejenie przezroczystymi arkuszami z nadrukowanymi czarnymi paskami
w rozstawie jak wyżej. Wykorzystane materiały muszą spełniać warunek umożliwiający
ich czyszczenie, tj. np. mycie pod ciśnieniem.
Wszelkie koszty dojazdu, materiałów i urządzeń do wykonania zamówienia, np. podnośnika
koszowego, drabiny, myjka wysokociśnieniowa, zestaw sygnalizacji oraz drogowych znaków
zabezpieczających, Wykonawca zapewni we własnym zakresie.

TERMIN REALIZACJI
§2
Termin realizacji zamówienia: do 31.05.2021 r.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w § 1 zgodnie z ofertą, specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa oraz na ustalonych niniejszą
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umową warunkach, a także uzgodnionymi z zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie
realizacji prac.
2. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny
i prawidłowość oznakowania prac przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za skutki i następstwa zdarzeń powstałych wskutek nienależytego
wykonania tego obowiązku.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie powstałe
szkody wyrządzone w trakcie wykonywania zlecenia w wyniku działania, uchybienia bądź
zaniedbania swoich pracowników, podwykonawców, bądź przedstawicieli mające związek
z prowadzonymi pracami.
4. Materiały oraz sprzęt niezbędny do wykonania umowy zapewnia Wykonawca własnym staraniem
i na własny koszt.

1.

2.

3.

4.

5.

ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ
§4
W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie określonym w SIWZ. Wykonawca
zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, pracowników wykonujących czynności określone
przez Zamawiającego przez cały okres wykonywania tych czynności.
W odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1, Zamawiający wymaga udokumentowania przez
Wykonawcę zatrudnienia, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia przez nich pracy
poprzez przedłożenie Zamawiającemu wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia
ze wskazaniem podmiotu zatrudniającego (Wykonawca/ Podwykonawca) i załączenie:
1) poświadczonych za zgodność z oryginałem, kopii umów o pracę osób wykonujących
czynności, o których mowa w ust. 1 umowy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, tj. w szczególności
adresów, nr PESEL pracowników. Zamawiający zastrzega, że z uwagi na fakt, iż umowa o
pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji, wyliczenie ma
charakter przykładowy. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego
pod kątem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia
27.04.2016 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 z 4.05.2016 r. dalej
RODO), a także przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych, a zakres
anonimizacji umowy musi być zgodny z ww. przepisami; bądź
2) innych dokumentów, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres
obowiązków pracownika (np. oświadczeń zatrudnionych osób).
W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności
o których mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych
dokumentów, o których mowa w ust. 2 i dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni
od dnia rozpoczęcia świadczenia pracy przez tę osobę,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy
w kwestii spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, w całym okresie
obowiązywania umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2 Umowy;
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu,
o którym mowa w ust. 1.
Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego, którym mowa w ust. 4 , Wykonawca zobowiązany
jest do składania (raz na trzy miesiące – licząc od dnia podpisania umowy) raportów w zakresie
zatrudnienia na umowę o pracę. Raport ma zawierać aktualny stan osób zatrudnionych na umowę
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o pracę w zakresie określonym w ust 1, tj. imię i nazwisko pracownika i zakres jego obowiązków,
datę zatrudnienia, wymiar etatu i musi być podpisany przez podmiot zatrudniający.
6. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych
podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia postanowień spójnych z ust. 15 w umowach zawieranych z podwykonawcami.
7. W przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1-6 Zamawiający będzie
uprawniony do złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
WYNAGRODZENIE
§5
1. Ustalone w wyniku przetargu wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy
wynosi:
…………………… (słownie: ………..……………..), wynagrodzenie netto ……………….,
podatek VAT …….% w kwocie ……………. .
Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty
związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy i innych świadczeń niezbędnych
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
2. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez obie strony protokół
odbioru końcowego.
3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek
w ………………………... nr konta ………..…………………... . Na uzasadniony wniosek
Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość opłacenia bezpośrednio podwykonawców,
po przedstawieniu ich faktur obejmujących roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym.
Płatnik:
NABYWCA: Miasto Białystok
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
NIP: 9662117220
ODBIORCA: Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
4. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank
prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT. Wykonawca oświadcza,
iż ww. rachunek rozliczeniowy widnieje w wykazie podmiotów wprowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej.
5. Zamawiający oświadcza, że płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę będą dokonywane
na wskazany powyżej rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
6. Faktury Wykonawcy będą płatne w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
7. W przypadku zwłoki w opłacaniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi
dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.
8. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.
Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: 5420304637. Jedocześnie Zamawiający
nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych
dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących.
KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§6
1. Zamawiający jest uprawniony do kontroli realizacji zadań objętych umową.
2. Wykonawca zapłaci kary umowne:
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

1) w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia prac, określonego w § 2 niniejszej umowy,
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień
zwłoki,
2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z powodu
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1,
3) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy, także tych stwierdzonych przy odbiorze
końcowym lub stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych, w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczone
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego usunięcia,
4) za stwierdzone przez Zamawiającego niewłaściwe prowadzenie prac np. odbiór prac
o parametrach niezgodnych z obowiązującymi przepisami, w wysokości 20% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 5 ust. 1. Zamawiający poinformuje na piśmie Wykonawcę
o każdorazowo stwierdzonym fakcie niewłaściwego prowadzenia prac.
5) za niedopełnienie obowiązków, o których mowa w § 4 ust 1) - 6) umowy w wysokości
2 000,00 zł w każdym przypadku stwierdzenia takiego naruszenia.
6) za niedostarczenie Zamawiającemu przed przystąpieniem do pracy, zatwierdzonego projektu
czasowej organizacji ruchu na czas w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki,
7) wprowadzanie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienależytą starannością – kara umowna w wysokości 3 000,00 zł za każdy
dzień stwierdzonych powyższych nieprawidłowości,
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia
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, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. W takim przypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego za wykonane prace.
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową,
o ile nie skorzysta z uprawnień określonych w ust. 7.
Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.
Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być
potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża
bezwarunkową zgodę.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych.
PODWYKONAWCY
§7

1. Strony umowy postanawiają, że prace zostaną wykonane przez podwykonawców w niżej
wymienionym zakresie:
1) …………........................................nazwa podwykonawcy.........................................................
2) …………........................................nazwa podwykonawcy ………..............................................
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§8
1. Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę ……………… zł w formie
innej niż pieniądz tj. ……………….…… .
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2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu w wysokości …....…………….. zł zostało wpłacone na
konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. nr 15 1240 5211 1111 0010 3553 7404 co stanowi
…….. % kwoty zabezpieczenia.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń jest ono wystawione na
okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz na okres rękojmi.
4. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji (lub poręczeń),
gwarancja (lub poręczenie) powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna
zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (zgodnie z art. 147 ust. 2
ustawy Pzp),
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
5) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
6) zapewnienie wykonalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
7) określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.
5. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
i pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
6. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane (na podstawie ostatniego
protokołu odbioru robót). Pozostałe 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później, niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za
wady robót odebranych ostatnim protokołem odbioru.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

GWARANCJA
§9
Wykonawca zgodnie z ofertą udziela ….. – letniej gwarancji na wykonane prace, licząc
od dnia odbioru zleconych robót.
Wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć lub dostarczyć rzeczy
wolne od wad, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego.
Przy wyznaczeniu terminu Zamawiający uwzględni technologię robót i ich wykonanie zgodnie
ze sztuką budowlaną.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób
nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może
powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krótszego niż 10 dni roboczych.
Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego w formie pisemnej.
Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca (m.in. koszty
transportu, zapewnienia odpowiedniego sprzętu/urządzeń, organizacji ruchu na czas usunięcia
wad itp.)
Wykonawca oświadcza, że okres rękojmi na wykonane roboty jest równy okresowi gwarancji.
Rękojmia obejmuje usunięcie wad stwierdzonych w protokole odbioru.
Wykonawca udziela gwarancji na warunkach określonych w załączniku nr 5 do umowy.
§ 10

1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli:
1) Zamawiający – ……………………………………………………………………
2) Wykonawca – …………………………………………………………………….
2. Wykonawca może dokonywać zmiany przedstawiciela określonego w ust. 1 pkt 2 za uprzednią
zgodą Zamawiającego. Dokonana zmiana nie wymaga zmiany zapisów niniejszej umowy.
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§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
ZACHOWANIE TAJEMNICY I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
§ 12
1. Strony umowy zobowiązują się do:
1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku
z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności
informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa;
2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez
Strony niniejszej umowy;
3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób
otrzymujących informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich
źródła, zarówno w całości jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej
na piśmie zgody strony umowy, od której pochodzą informacje;
4) tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby
niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami
niniejszej umowy;
5) nie sporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie
przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy;
6) tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez
Wykonawcę od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpić może
wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie
określonym umową;
7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony umowy,
o których strona ta poinformowała;
8) stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników własnych
i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania
tajemnicy informacji.
2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania do:
1) informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych;
2) informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła
wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności;
3) informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez
osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub
zobowiązań zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy zobowiązane są do zachowania
w tajemnicy informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały mu udostępnione
z naruszeniem wymogów określonych w zdaniu poprzednim;
4) udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek udostępniania
tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
3. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną wynikającą
z 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 2016 r.), zwanego dalej RODO.
4. W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych,
ani udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział
przy realizacji umowy.
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§ 13
Zamawiający dopuszcza możliwość przelania wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na
rzecz osób trzecich wyłącznie za pisemną swoją zgodą.
§ 14
Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak również
przedmiot umowy, mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.).
§ 15
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu,
właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego, sądom powszechnym.
§ 16
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy
Prawo zamówień publicznych.
§ 17
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz otrzymuje
Zamawiający, a 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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