Załącznik nr 6 - Projekt (wzór) umowy

WZÓR UMOWY
zawarta w dniu .................... r. w Stalowej Woli pomiędzy:
Gminą Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
NIP: 8652398725
REGON: 830409086
reprezentowaną przez Pana Lucjusza Nadbereżnego - Prezydenta Miasta Stalowej Woli
zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym,
a
................................................
zwaną/ym w dalszej części Umowy Wykonawcą
Zamawiający i Wykonawca łącznie będą dalej zwani „Stronami".
W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania w trybie Zapytania
Ofertowego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro,
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z
2015 r., poz. 2164), Strony zwierają Umowę o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.

2.

3.

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących usług:
opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola na lata 2017 –
2020, przygotowanie Mapy Zasobów i Potrzeb podobszarów rewitalizowanych,
przeprowadzenie wywiadów i badań ankietowych z mieszkańcami rewitalizowanych
podobszarów oraz organizacja i przeprowadzenie warsztatów „Rewitalizacja od A do Z”.
Usługi będą realizowane na potrzeby projektu pt. „Modelowanie kompleksowej
rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” zwanego
dalej Projektem, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu
Spójności oraz budżetu państwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020 (Konkurs dotacji pt.: „Modelowa rewitalizacja miast”
zorganizowany przez Ministerstwo Rozwoju).
Przedmiot zamówienia oraz czynności, do wykonania których zobowiązany jest
Wykonawca szczegółowo określa Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego „Opis
Przedmiotu Zamówienia”.
Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z realizacji do 25% wartości zamówienia,
w przypadku wystąpienia mniejszych niż pierwotnie zakładano potrzeb w zakresie
zamawianych usług.
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4.

5.

6.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na realizację
usług: opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola na lata
2017 – 2020, przygotowanie Mapy Zasobów i Potrzeb podobszarów rewitalizowanych,
przeprowadzenie wywiadów i badań ankietowych z mieszkańcami rewitalizowanych
podobszarów oraz organizacja i przeprowadzenie warsztatów „Rewitalizacja od A do Z w
wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia określonej w umowie, w
przypadku wystąpienia większego niż pierwotnie zakładano zapotrzebowania na w/w
usługi.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest Stalowa Wola.
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji części usług poza Stalową Wolą, pod
warunkiem kontaktu telefonicznego i e-mailowego z Zamawiającym oraz wcześniejszego
uzgodnienia z Zamawiającym zakresu prac wykonanych poza Stalową Wolą.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od dnia zawarcia umowy do
…………………….. r.
§2
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się wykonać i przeprowadzić
przedmiot zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie z:
a) zakresem zamówienia, wskazanym w § 1 ust. 1 i 2,
b) wszystkimi wymaganiami Zamawiającego, wskazanymi w zapytaniu ofertowym i
powiązanym z nim załącznikach, w szczególności w „Opisie przedmiotu zamówienia”,
c) ofertą złożoną przez Wykonawcę.
Przedstawicielem Wykonawcy jest ……………………………………………………….
Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem, kwalifikacjami oraz
środkami technicznymi niezbędnymi do prawidłowego wykonywania wynikających z
niniejszej umowy obowiązków i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne
uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie tych obowiązków. Wykonawca
zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z umowy z należytą
starannością wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych przez niego usług oraz
w oparciu o obowiązujące regulacje i przepisy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jakość, terminowość i
prawidłowość wykonywania przedmiotu umowy.
Wykonawca w toku realizacji przedmiotu umowy ma prawo posługiwania się
podwykonawcami. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za działania
podwykonawcy jak za swoje własne.
Wykonawca oświadcza, że realizując przedmiot Umowy nie dokona naruszenia cudzych
praw, w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych oraz prawa do
wizerunku, zaś w przypadku stwierdzenia ich naruszenia poniesie z tego tytułu wszelkie
konsekwencje prawne i finansowe.
Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy oraz po jej ustaniu nie
czynić użytku i nie ujawniać czy to bezpośrednio czy tez przez osobę trzecią żadnej osobie
jakichkolwiek informacji uzyskanych w trakcie wykonywania zobowiązań wynikających
z niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przekazywanych mu przez Zamawiającego
danych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu
zamówienia mogą być wykorzystywane tylko w celu realizacji przedmiotu zamówienia.
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10. Wykonawca zobowiązany jest do pełnej współpracy z Zamawiającym w trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia, informowania o trudnościach występujących podczas
realizacji zamówienia i innych ważnych czynnikach mogących mieć wpływ na jego
wykonanie. Wykonawca będzie także informował o planowanych działaniach na co
najmniej 4 dni przed ich spodziewaną datą.
11. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Nie
mogą być one podstawą dla roszczeń wobec Zamawiającego.
12. Wykonawca zobowiązany jest oznaczyć wszystkie dokumenty powstałe w wyniku
realizacji przedmiotu zamówienia odpowiednimi logotypami oraz informacjami o
współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej, zgodnie ze wskazaniami
Zamawiającego.
13. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności jakościowych w zrealizowanych
przedmiocie umowy, Zamawiający zobowiązuje się do złożenia reklamacji w terminie 10
dni od daty dostarczenia przedmiotu umowy.
14. Wykonawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamacji oraz do poprawienia
przedmiotu umowy w zakresie zgłoszonej reklamacji w terminie 10 dni od dnia jej
otrzymania.
§3
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zobowiązuje się do:
1. wyznaczenia osób odpowiedzialnych za bieżącą współpracę z Wykonawcą przy realizacji
przedmiotu zamówienia,
2. udziału w konsultacjach/spotkaniach z Wykonawcą,
3. zapewnienia pomieszczeń celem spotkań z Wykonawcą,
4. przekazywania Wykonawcy niezbędnych materiałów i informacji, w terminach
wzajemnie uzgodnionych, w tym w szczególności informacji o stanie realizacji działań w
zakresie przygotowania i wdrażania procesu rewitalizacji, osiąganych wskaźnikach i
planowanych do podjęcia inicjatywach itp., tak aby umożliwić Wykonawcy prawidłowe
wykonanie usług w ramach niniejszego zamówienia,
5. niezwłocznego informowania Wykonawcy o terminie realizacji głównych działań
projektu, szczególnie tych, w których konieczny będzie udział Wykonawcy
§4
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz przeniesienie praw autorskich,
w zakresie ustalonym w niniejszej Umowie, ustalono na kwotę: .............................. zł
brutto, (słownie: ....................................................), tj. łącznie z podatkiem VAT, zgodnie
z ofertą złożoną przez Wykonawcę.
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wynikające z dokumentacji przetargowej oraz
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie obowiązujące w Polsce
podatki i opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Podstawą odbioru przedmiotu umowy jest podpisany obustronnie protokół odbioru.
4. Fakturę VAT/rachunek za realizację przedmiotu zamówienia należy wystawić na
Zamawiającego tj.:
Gmina Stalowa Wola,
ul. Wolności 7,
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37-450 Stalowa Wola,
NIP: 865 239 87 25, REGON: 830409086
5. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 płatne będzie w terminie do 30 dni od
dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT/rachunku.
6. Strony ustalają, iż za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku
Gminy Stalowa Wola.
7. Wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek
dodatkowych kosztów i wydatków poniesionych przez Wykonawcę w celach związanych
z realizacją Umowy.
§5
KARY UMOWNE
1.

2.

3.
4.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu zamówienia będą
naliczane kary umowne:
a) za nieterminowe przekazywanie prac wykonywanych w ramach przedmiotu
zamówienia, za które odpowiada Wykonawca, ustala się karę umowną w wysokości
1 000 zł brutto słownie: tysiąc złotych 00/100 za każdy dzień zwłoki,
b) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca, ustala się karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia
brutto przysługującego Wykonawcy za przedmiot zamówienia.
Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi 7 dni od dnia doręczenia noty
obciążeniowej. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki
ustawowe.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego
mu wynagrodzenia.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa w całości poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
§6
UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeśli:
a) wystąpią okoliczności, sprawiające, iż wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w
interesie publicznym; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie
30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takich
przypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy,
b) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach przez Zamawiającego,
c) Wykonawca trzykrotnie nie wywiązał się z terminowego i jakościowego wykonania
usług (części usług) w ramach niniejszego zamówienia, zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem prac; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w
terminie 15 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach przez
Zamawiającego,
d) Zamawiający stwierdzi powtarzający się, co najmniej trzykrotnie brak należytego
wykonywania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę lub wykonywanie
przedmiotu zamówienia niezgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia”, czego
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2.
3.

4.

dowodem będą pisemne uwagi Zamawiającego, kwestionujące jakość realizowanych
usług; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 15 dni od daty
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach przez Zamawiającego,
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy w sytuacjach wskazanych powyżej,
Zamawiającemu przysługują uprawnienia do odstąpienia od Umowy w przypadkach
określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
W przypadku naruszania w sposób istotny postanowień niniejszej Umowy każda ze Stron
ma prawo zażądać od drugiej Strony pisemnych wyjaśnień dotyczących jego przyczyn, z
podaniem terminu złożenia wyjaśnień.
§7
PRAWA AUTORSKIE

1.

2.

Wykonawca oświadcza, że:
a) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze zm.), jakimi będzie się posługiwał
w toku realizacji przedmiotu zamówienia, a także powstałe w jej trakcie lub wyniku,
będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie
będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw
autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich;
b) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie upoważnienia do
wykonywania praw zależnych od osób, którymi będzie posługiwać się przy tworzeniu
dokumentacji związanej z realizacją niniejszej Umowy, a także uzyska od tych osób
nieodwołalne zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz na
wprowadzenie zmian do materiałów informacyjnych bez konieczności ich uzgadniania
z osobami, którym mogłyby przysługiwać autorskie prawa osobiste;
c) przekaże Zamawiającemu utwory powstałe przy realizacji przedmiotu zamówienia, w
stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich;
d) ponosić będzie odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw własności
przemysłowej, praw autorskich lub patentowych, dóbr osobistych i oświadcza, że
w przypadku sporów i roszczeń osób trzecich zaspokoi wszelkie uzasadnione
roszczenia;
e) nie dokonał i nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami
majątkowymi do materiałów w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez
Zamawiającego i dysponowanie na polach eksploatacji określonych w ust. 3 poniżej;
f) utwory stanowiące przedmiot zamówienia nie będą bez uprzedniej zgody
Zamawiającego udostępniane publicznie ani w inny sposób rozpowszechniane ani
udostępniane osobom trzecim.
Z chwilą dokonania odbioru utworów wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu
zamówienia, będących jednocześnie utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez ograniczenia
terytorium, czasu i ilości wykorzystania, a Zamawiający nabywa wspólnie prawo
własności egzemplarzy i innych nośników, na których utrwalono te utwory oraz całość
autorskich praw majątkowych do tych utworów, jak również wyłączne prawo do
rozporządzania i korzystania z utworów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób, wraz z wyłącznym prawem
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym prawem do dokonywania
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3.

2.

3.

4.
5.

opracowań oraz rozporządzania i korzystania z opracowań na wszystkich polach
eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, wskazanych w ust. 3.
Strony postanawiają, że autorskie prawa majątkowe obejmować będą następujące pola
eksploatacji:
a) używanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów (części) utworów powstałych w
trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dowolną techniką, w tym techniką druku,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, optycznego, techniką
cyfrową, m.in. w publikacjach prasowych, materiałach drukowanych i elektronicznych
oraz innych kanałach komunikacyjnych, w tym w Internecie, radiu, telewizji i sieciach
komórkowych,
b) utrwalanie i zwielokrotnianie utworów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia, w tym techniką druku, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
elektromagnetycznego, optycznego, techniką cyfrową,
c) wprowadzanie utworów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia do
pamięci komputera,
d) wprowadzanie utworów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia lub
jego egzemplarzy do obrotu w każdy sposób, w tym w szczególności użyczanie
oryginału albo egzemplarzy Przedmiotu Zamówienia,
e) najem, dzierżawa lub użyczenie utworów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia lub jego egzemplarzy, albo udzielanie licencji, sublicencji i innych umów
pozwalających na korzystanie z Przedmiotu Zamówienia innym podmiotom w całości
lub w części, a także zawieranie umów rozporządzających tymi prawami,
f) publiczne wykonanie, odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, udostępnienie utworów
powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia lub ich fragmentów (części) w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym,
g) wprowadzanie i publiczne udostępnianie utworów powstałych w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia lub ich fragmentów (części) w sieci Internet oraz lokalnych
sieciach komputerowych i innych sieciach komputerowych,
h) sporządzanie wersji obcojęzycznych utworów powstałych w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia lub ich fragmentów (części),
i) swobodne używanie i korzystanie z utworów powstałych w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia lub ich fragmentów (części), tak przez Zamawiającego, jak i
inne upoważnione przez niego podmioty.
Wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, w tym
także z tytułu prawa do korzystania z Przedmiotu Zamówienia w każdym zakresie i na
wszystkich polach eksploatacji, zezwolenia na wykonywanie praw zależnych, objęte jest
wynagrodzeniem określonym w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.
Strony postanawiają, że jedynie do Zamawiającego należy prawo do decydowania
o upowszechnianiu utworów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, do
dokonywania wszelkich zmian mających znaczenie dla integralności i całokształtu
utworów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia lub ich fragmentów
(części), na co Wykonawca wyraża zgodę.
Zamawiającemu przysługuje prawo do przeniesienia na osoby trzecie uprawnień i
obowiązków wynikających z Umowy w zakresie praw autorskich.
Zamawiający ma prawo do dalszej odsprzedaży utworów powstałych w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia w zakresie nabytych praw majątkowych bez zgody Wykonawcy.
§8
PODWYKONAWSTWO
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1.

2.

3.
4.

W ramach wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dot. dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia Wykonawca może korzystać z zasobów podmiotu trzeciego, który będzie brał
udział w realizacji części przedmiotu zamówienia jako Podwykonawca, jeśli wykaże, że
podmiot ten posiada takie doświadczenie, jakie wymagane było dla spełnienia warunków
udziału w postępowaniu dot. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Strony ustalają, że bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest
uprawniony do zawarcia Umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia z
Podwykonawcami.
Zlecenie zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy
i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia i
zaniedbania Wykonawcy i jego własnych pracowników.
§9
WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty,
w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:
a) Zmiana osób (Eksperta/ów) przedstawionych w ofercie, przy pomocy których
Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia jest możliwa jedynie w uzasadnionych
przez Wykonawcę przypadkach oraz za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
Zamawiający nie może odmówić takiej zgody, jeśli nowe osoby będą spełniały
warunki określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i Opisie przedmiotu
zamówienia;
b) Jeśli w ramach wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dot.
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego, który
będzie brał udział w realizacji części zamówienia jako Podwykonawca - Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawcy, jeśli wykaże on, że posiada co najmniej
takie doświadczenie, jakie wymagane było dla spełnienia warunku wiedzy i
doświadczenia oraz jakie posiadał Podwykonawca zaprezentowany w ofercie
Wykonawcy.
c) Skrócenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 1 ust. 6 umowy, jest możliwe
wyłącznie za zgodą obu Stron umowy.
d) W przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy,
wymaga to jednak zgody obu Stron umowy.
e) W przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w
zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień
umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy.
3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, nie mogą powodować zwiększenia
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1.
4. Zmiana postanowień Umowy w sytuacjach wskazanych w ust. 2 może nastąpić za zgodą
obu Stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do Umowy pod rygorem nieważności
takiej zmian.
1.
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§ 10
PRZEPISY KOŃCOWE
1.
2.
3.

4.
5.
6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
Strony deklarują wolę rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy
w drodze negocjacji. Jeżeli dany spór nie zostanie polubownie rozstrzygnięty przez Strony
w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym jedna ze Stron przesłała drugiej pismo
wszczynające spór, każdej ze Stron przysługiwać będzie prawo skierowania sprawy do
Sądu powszechnego właściwego miejscowo dla Gminy Stalowa Wola.
Umowa dla swej ważności wymaga kontrasygnaty Skarbnika Zamawiającego lub osoby
przez Nią upoważnionej.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i
dwa dla Zamawiającego.
Integralną część Umowy stanowią:
1) Zapytanie Ofertowe na realizację przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami
2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

………………………………………
Wykonawca

………………………………………
Zamawiający
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