
Załącznik Nr 9 do SIWZ
Umowa nr ………….

zawarta w dniu ..................................... w ………………………………….. pomiędzy:

Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4, 26-010 

Bodzentyn , reprezentowanym przez  Wojciecha Świątkowskiego

 –Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Zamawiającym”,

a

......................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

......................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Umowę zawarto w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 

46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759, z późn. zm.)

§ 1

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do:

1.  Wykonania projektu  planu  ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i SOO 
Natura 2000 PLH260002 Łysogóry na lata 2013-2033.
 

2. Uzyskania wymaganych prawem uzgodnień i opinii.
 

3. Sporządzenia opinii prawnej o zgodności  wykonanych projektów z prawem polskim i 
dyrektywami unijnymi.
 

4. Udziału w warsztatach i spotkań informacyjnych dla lokalnych zarządców terenów 

i grup interesów w liczbie od 6 do 8 oraz procedurze konsultacji społecznych wraz 

z dostarczaniem materiałów roboczych w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

przeprowadzenia  tych konsultacji.

 zgodnie z:

a) opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w załączniku nr 1 do umowy, odpowiadającym 

treścią załącznikowi nr 1 do SIWZ.

b) harmonogramem realizacji zamówienia, zawartym w załączniku nr 2 do umowy, 

odpowiadającym treścią zał. nr 2 do SIWZ 

c)harmonogramem rzeczowo –finansowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy , 

odpowiadającym  treścią szczegółowemu formularzowi oferty ( zał. nr 8 do SIWZ)

5. Zgromadzenia i opracowania dokumentacji prac w ramach niniejszej umowy. 



Dokumentacja ta będzie głównym elementem odbioru prac stanowiących przedmiot 

zamówienia i należy ją wykonać po 3 (trzy) komplety każdego opracowania (chyba, że 

ustalenia szczegółowe w załączniku nr 1 ustalają inną liczbę), w formie wydruku oraz w 

formie elektronicznej, zgodnie z zasadami ustalonymi w załączniku nr 1.

6. Ścisłej współpracy z koordynatorem projektu Leszkiem Sepioło-Głównym specjalistą 

ds. ochrony przyrody w ŚPN, pracownikami odpowiednich komórek organizacyjnych 

Zamawiającego oraz z recenzentami projektu-ekspertami wskazanymi przez Zamawiającego.

7. Regularnego i niezwłocznego dostarczania informacji dotyczących zakończonych 

kolejnych etapów prac nad planem ochrony i planem zadań ochronnych, które będą 

zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego i udostępniane społeczeństwu do 

konsultacji zgodnie z zasadami opisanymi z załączniku nr 1 do umowy.

8. Uwzględniania w przygotowywanej dokumentacji ustaleń z warsztatów.

9. Uwzględniania uwag Zamawiającego do przekazanej dokumentacji i przedstawienia 

poprawionej dokumentacji Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia otrzymania uwag.

10. Niezwłocznego i nieodpłatnego ustosunkowywania się do uwag i wniosków zgłaszanych 

w trakcie oficjalnej procedury uzgadniania i opiniowania projektów rozporządzeń i 

zarządzenia w sprawie planów oraz innych uwag i wniosków, zgodnie z art. 39 ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

11. Przestrzegania wymagań dotyczących logotypów, oznakowania i opisu dokumentów 

według zaleceń Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych zawartych w 

dokumencie: „Zasady promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ”.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że zadanie wykonane zostanie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, zasadami współczesnej wiedzy oraz warunkami wykonania zadania zawartymi w 

załączniku nr 1.

2. Wszelkie projekty, dokumenty, harmonogramy, informacje, prezentacje itp. wytworzone 

przez Wykonawcę w toku realizacji Umowy wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego.

3. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek udzielanych przez 

Zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu Umowy na 

każde żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4. Zamawiający ma prawo kontrolować postępy wykonywania Umowy oraz jej jakość 

na każdym etapie realizacji, w tym również poprzez żądanie pisemnych sprawozdań z 



dotychczas wykonanych prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Do kontaktu z Zamawiającym i udzielania mu informacji oraz wyjaśnień, Wykonawca 

wyznacza swoich przedstawicieli:

……………………………………….., tel. ………………… ;

……………………………………….., tel. ………………… ;

……………………………………….., tel. ………………… ;

……………………………………….., tel. ………………… ;

 

6. W przypadku zmian, w trakcie trwania umowy, przepisów, zasad i wytycznych 

dotyczących zawartości, trybu i zakresu sporządzania planów ochrony dla parków 

narodowych i obszarów Natura 2000 oraz planów zadań ochronnych dla obszarów 2000, 

projekty planów będących przedmiotem niniejszej umowy należy sporządzić zgodnie z 

nowymi przepisami, zasadami i wytycznymi.

7. Za dodatkowe prace wynikające ze zmian wymienionych w punkcie 6. Wykonawcy nie 

przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 3

1. Wykonawca świadczy usługi osobiście, przy pomocy własnego personelu lub  

podwykonawców. Zakres  prac, które zrealizują podwykonawcy zawiera załącznik nr 2 do 

umowy.

2. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zleci podwykonawcy pracę 

nie wymienioną w załączniku nr 2 do umowy, jest zobowiązany powiadomić o tym 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 4

1.   Termin rozpoczęcia prac wyznacza się  na dzień  01 września 2012 r.

2. Całość przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się 

wykonać  do dnia 15 sierpnia 2014 r.

3.  Poszczególne zadania opisane w załącznikach nr 1 i 2 Wykonawca zobowiązuje się 

wykonać w terminach  podanych w załączniku nr 2 do umowy.

4. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu dokumentację wyszczególnioną 

w załączniku nr 1 do umowy po zakończeniu kolejnych etapów, w terminach zgodnych z 

harmonogramem prac przedstawionym w załączniku nr 2 do umowy.



5. Wykonawca jest zobowiązany do składania w formie uzgodnionej z Zamawiającym 

pisemnych sprawozdań z realizacji prac raz na kwartał, w terminie do 25 dnia  ostatniego 

miesiąca kwartału kalendarzowego.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę

………... zł brutto (słownie złotych:……………………………………..).

2. Strony nie przewidują możliwości zmiany czy  waloryzacji ustalonego wynagrodzenia 

brutto, również w razie zmiany ustawowej  stawki podatku VAT. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu 

zamówienia, w tym wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich.

4. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z etapami prac zawartymi w harmonogramie 

rzeczowo- finansowym (załącznik nr 3 do umowy). Wynagrodzenie będzie wypłacane po 

zakończeniu i odbiorze kolejnych etapów prac, zgodnie z kwotami określonymi w wyżej 

wymienionym harmonogramie, na podstawie faktury Wykonawcy z załączonym protokołem 

odbioru prac przez Zamawiającego z  oświadczeniem o  braku wad.

5. Podstawę odbioru każdego etapu stanowić będzie protokół podpisany przez obie Strony bez 

zastrzeżeń.

6. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 5, powinien zawierać w szczególności:

a) dzień odbioru danego etapu przedmiotu zamówienia,

b) opis odbieranego przedmiotu zamówienia,

c) oświadczenie wszystkich członków Komisji Odbioru o braku albo o istnieniu wad w 

realizacji przedmiotu zamówienia.

7. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do podpisania protokołu odbioru są 

koordynator projektu lub Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

8. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do podpisania protokołu jest 

……………………….. .

9. Jeżeli podczas odbioru okaże się, że przedmiot odbioru wymaga poprawek w celu 

zapewnienia jego zgodności z zakresem prac określonym w Umowie, Wykonawca 

zobowiązuje się do nieodpłatnego dokonania wszelkich zmian i poprawek w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego oraz zgodnie z zaleceniami ustalonymi w protokole 

odbioru.

10. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie uregulowana przelewem na 

konto wskazane przez Wykonawcę w terminie do 28 dni od daty otrzymania prawidłowo 



wystawionej  faktury.

11. Fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wystawić na:

………………………………………………………………………………………………

12. Datą zapłaty jest data przyjęcia przelewu przez bank Zamawiającego.

13. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w 

wyniku realizacji

niniejszej umowy.

 

§ 6

1. Strony zgodnie ustalają, że autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, 

powstałych wskutek wykonania Umowy, a także autorskie prawa majątkowe do 

utworów stanowiących samodzielne części innych utworów - stworzonych przez 

Wykonawcę w wyniku wykonywania obowiązków określonych w Umowie –  

Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający prawa te nabywa bez 

ograniczenia czasowego i terytorialnego, na polach eksploatacji  w szczególności 

obejmujących:

a) utrwalanie utworu w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie i w 

dowolny sposób, w tym wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w 

tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową;

b) kopiowanie, utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami w tym 

cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami 

poligraficznymi, wprowadzanie do pamięci komputera, eksploatowanie na 

dowolnej ilości stacji roboczych, z możliwością upubliczniania w sieci  Internet w 

sposób umożliwiający dowolne wykorzystywanie i nieograniczone 

zwielokrotnianie przez każdego z użytkowników sieci publicznej; kopiowanie, 

utrwalenie i zwielokrotnianie  na każdym nośniku audiowizualnym, a w 

szczególności na dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

c) wypożyczanie, użyczanie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, na 

których utwór utrwalono  lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 

wykorzystanie na stronach internetowych i w utworach multimedialnych;

d) wprowadzanie oryginału utworu  albo egzemplarzy, na których utwór utrwalono 



do obrotu (także w sieci Internet),

e)  wielokrotne rozpowszechnianie utworu (w całości i we fragmentach) poprzez jego 

emisję telewizyjną w programach krajowych i zagranicznych stacji telewizyjnych, 

także satelitarnych;

f) publiczne rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet);

g) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie utworu, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

przy czym rozpowszechnianie utworu lub jego fragmentów może być 

dokonywane w formie publicznych prezentacji niezależnie od sposobu ich 

realizacji i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana (np. formie pisemnej, 

prezentacji multimedialnej, technik poligraficznych, projekcji, planów);

h) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w 

utworze, modyfikowanie utworu, tworzenie w oparciu o utwór innych utworów;

i) nadawanie utworu za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej 

przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity;

j) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów;

k) zezwalanie na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu.

2. Zamawiający jest wolny w wyznaczaniu terminu rozpowszechnienia utworów. Nie 

rozpowszechnianie utworów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie 

powoduje powrotu praw, o których mowa w ust. 1 oraz własności przedmiotu, na 

którym utwory utrwalono.

3. Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do niewykonywania, 

przez czas nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do utworu, 

co do których autorskie prawa majątkowe przysługują Zamawiającemu.

W szczególności Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego 

do nie wykonywania: prawa do autorstwa utworu, do udostępnienia go 

anonimowo, prawa do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego 

wykorzystywania, prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu 

publiczności, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, prawa do 

wymieniania na egzemplarzach opracowania twórcy i tytułu utworu  pierwotnego.

4. Wykonawca niniejszym zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego przez czas 



nieoznaczony w jego imieniu autorskich praw osobistych.

5. Nabycie praw, o których mowa w ust. 1, obejmuje nabycie prawa do wykonywania 

praw zależnych przez Zamawiającego na wszystkich polach eksploatacji  

wymienionych w ust.1, prawa  zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich oraz nabycie prawa własności nośników, na których utrwalono utwór . 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy obejmuje  wynagrodzenie z 

tytułu nabycia przez Zamawiającego wszystkich  praw i uprawnień opisanych w 

niniejszym paragrafie,  w tym  z  tytułu nabycia autorskich praw majątkowych do 

całości utworów , z tytułu nabycia  prawa do  wykonywania praw zależnych , z tytułu 

eksploatacji utworów -  na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust.1,  w 

tym z tytułu nabycia   prawa do  zezwalania na wykonywanie praw zależnych . 

7. Zamawiający jako nabywca praw autorskich ma prawo do przeniesienia praw i 

obowiązków wynikających z przekazanych mu przez Wykonawcę praw na osoby trzecie. 

Dotyczy to tak całości, jak i części składowych utworów.

8. Wykonawca oświadcza, że:

a) do opracowania, które powstało w wyniku wykonania niniejszej Umowy, w 

zakresie w jakim stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu nieograniczone prawa 

autorskie;

b) opracowanie nie zawiera niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich 

oraz nie jest obciążone prawami osób trzecich.

 

§ 7

1. Przed  podpisaniem  umowy Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy następujących zasadach:

1) Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto).

2) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:

a. pieniądzu,

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-



kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c. gwarancjach bankowych,

d. gwarancjach ubezpieczeniowych,

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3) W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.

4) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego.

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym.

8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu 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.

9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane z zastrzeżeniem pkt. 10.

10. ZAMAWIAJĄCY zwraca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30 % 

wysokości zabezpieczenia nie później niż w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

  § 8

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający może:

1) odstąpić od Umowy i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10 % umówionej łącznej 

kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,

2) udzielić dodatkowego terminu do wykonania przedmiotu zamówienia i jednocześnie żądać 

zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 

1, za każdy dzień opóźnienia.

2.  W przypadku wykonania Umowy w części, Zamawiający może zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie proporcjonalne do wykonanej części, zgodnie z § 5 ust. 1 oraz naliczyć karę 

umowną zgodnie z ust. 1 pkt. 1) proporcjonalnie do niewykonanej części.

3. Za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmi Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.



4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w zapłacie 

wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy.

5, Niezależnie od roszczeń, o których mowa w ust. 1, 2, 3, 4, strony zastrzegają prawo 

dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych 

określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 9

 

1. Jeżeli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które 

dają podstawę do oceny, że dany etap przedmiotu umowy nie zostanie wykonany w terminie 

określonym harmonogramem prac objętych niniejszą umową, zawartym w załączniku nr 

2, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia 

opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, wskazując prawdopodobny czas opóźnienia i 

jego przyczynę.

2. Strony mogą dokonać zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego, że opóźnienie jest wynikiem:

1) siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, 

którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec, w szczególności zagrażającego 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych 

rozmiarach lub

2) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy Wykonawcy.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 2 termin na wykonanie 

danego etapu umowy może zostać wydłużony o czas trwania przeszkody, uniemożliwiającej 

prowadzenie prac.

§ 10

Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego w 

przypadku stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy, w 

szczególności niewykonywania lub nienależytego wykonywania zobowiązań, o których 

mowa w § 1, 2, 3 i 4.

§ 11

1. Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku działać bezstronnie i z należytą 

starannością.

Wykonawca nie ma prawa składania publicznych deklaracji związanych z przedmiotem 



Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie ma prawa do podejmowania 

jakichkolwiek zobowiązań na rzecz Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązany jest do działań zgodnie z interesem RP i powstrzymywać się od 

wszelkich stosunków faktycznych i prawnych, które mogłyby wpłynąć na jego niezależność i 

bezstronność lub osób przez niego zatrudnionych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia w wypadku 

wykrycia jakichkolwiek okoliczności świadczących o praktykach korupcyjnych na 

jakimkolwiek etapie realizacji Umowy, do czasu usunięcia nieprawidłowości.

4. Wykonawca nie może przekazywać do wiadomości publicznej ani ujawniać żadnych 

szczegółów Umowy i projektu osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego w czasie jej obowiązywania i po upływie tego okresu. Nie dotyczy to 

informacji, których ujawnienia wymagają obowiązujące przepisy prawa lub w przypadku, 

gdy informacje te są dostępne publicznie w momencie ich otrzymania, albo stały się dostępne 

publicznie.

5. W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji lub danych Wykonawca 

przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiązek pisemnie uzgodnić 

z Zamawiającym czy podlegają one ochronie określonej w ust. 4.

6. W przypadku rozwiązania Umowy lub zakończenia jej obowiązywania Wykonawca 

zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów 

dotyczących informacji lub danych przekazanych w związku z wykonywaniem Umowy.

7. W wypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Zamawiający może odstąpić od 

umowy i żądać kary umownej w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 5 ust. 1.

§ 12

1. Wszelkie spory powstałe na tle stosowania umowy będą rozstrzygane polubownie. w 

przypadku braku porozumienia, właściwym do rozpoznawania spraw spornych będzie sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.

3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, na prawach 

oryginału każdy, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.



5. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:

a) Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia, odpowiadający treścią załącznikowi nr 1 do 

SIWZ.

b) załącznik nr 2 - harmonogram realizacji zamówienia, odpowiadający treścią zał. nr 2 do 

SIWZ 

c) załącznik nr 3 - harmonogram rzeczowo –finansowy, odpowiadający  treścią 

szczegółowemu formularzowi oferty ( zał. nr 8 do SIWZ)

 

 

Zamawiający                                                                                                       Wykonawca

 


