Umowa
o stworzenie systemu informatycznego do badania efektywności ekonomicznej
przedsiębiorstw i ich procesów na podstawie projektu
pt. „Centrum Badawczo-Rozwojowe FiM Consulting Sp. z o.o.”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego,
Działanie 1.3 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach”
1. Oś priorytetowa: „Badania i innowacje”
„Umowa”
zawarta w dniu …… września 2019 roku w Lublinie, pomiędzy
FiM Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01227) przy ulicy Szymczaka 5C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydziału Gospodarczego Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000056012, posiadającej nr REGON: 016737248,
posiadającej nr NIP: 527-232-94-84, reprezentowaną przez: Krzysztofa Frydzińskiego –
Prezesa Zarządu,
zwanym dalej „Zamawiającym”

a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
.
zwanym dalej „Wykonawcą”
PREAMBUŁA
Zamawiający otrzymał dofinansowanie projektu pt. „Centrum Badawczo-Rozwojowe FiM
Consulting Sp.

z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Lubelskiego, Działanie 1.3 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach” 1. Oś
priorytetowa: „Badania i innowacje”. W dniu ………. 2019 roku rozstrzygnięto konkurs
dotyczący zapytania ofertowego nr 14/08/2019. Zwycięzcą konkursu został Wykonawca.
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§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem Umowy jest stworzenie systemu informacyjnego do badania efektywności
ekonomicznej przedsiębiorstw i ich procesów. System ten będzie stanowił narzędzie
badawcze do prowadzenia prac badawczych nad zoptymalizowaniem zarządzania
informacją w ramach inteligentnych sieci w przedsiębiorstwach, szczegółowy opis
przedmiotu Umowy stanowi załącznik nr 1.

§2
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY
1. Wykonawca

zobowiązuje

się

wpłacić

kwotę

zabezpieczenia

prawidłowego

wykonania Umowy - „Kaucja”.
2. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu
Umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą przy realizacji
przedmiotu Umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności na rzecz
Wykonawcy.
§3
TERMIN REALIZACJI
1. Termin realizacji Umowy w ramach rzeczowego zakończenia realizacji projektu to
dzień 4 listopada 2021 roku.
2. Termin finansowego zakończenia projektu przypada na dzień 4 grudnia 2021 roku.
3. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu odbiór poszczególnych
elementów systemu (modułów) przedstawiony jest w tabeli poniżej:

Nr

Przedmiot zamówienia

Termin odbioru

1

Platforma do budowy modeli kalkulacyjnych

29.05.2020r.

2

Platforma integracyjna

30.09.2021r.

3

Moduł zasilania i edycji danych wejściowych

31.01.2020r.

2

4

Moduł do budowy i zasilania hurtowni danych

31.03.2020r.

5

Moduł do planowania sprzedaży

31.08.2020r.

6
7
8

Moduł do kalkulacji zapotrzebowania na zasoby
logistyki i produkcji
Moduł rachunek rentowności zdarzeń
gospodarczych
Moduł rachunek rentowności sprzedanych
produktów

30.11.2020r.
26.02.2021r.
15.11.2019r.

9

Model KPI

31.05.2021r.

10

Warstwa prezentacji danych wynikowych Pulpity managerskie

31.08.2021r.

4. Łączne wynagrodzenie wynosi ……….. złotych brutto.
5. Z tytułu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci
Wykonawcy kwotę ……….. + 23 % VAT. Ratalne płatności za poszczególne
elementy sytemu będą realizowane po podpisaniu przez Zamawiającego bez
zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego danego modułu, w kwotach określonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym:
Wynagrodzenie
netto (zł)

Przedmiot zamówienia

Nr

………..

1

Platforma do budowy modeli kalkulacyjnych

2

Platforma integracyjna

………..

3

Moduł zasilania i edycji danych wejściowych

………..

4

Moduł do budowy i zasilania hurtowni danych

………..

5

Moduł do planowania sprzedaży

………..

Moduł do kalkulacji zapotrzebowania na zasoby
logistyki i produkcji
Moduł rachunek rentowności zdarzeń
gospodarczych
Moduł rachunek rentowności sprzedanych
produktów

………..

9

Model KPI

………..

10

Warstwa prezentacji danych wynikowych Pulpity managerskie

………..

6
7
8

………..
………..

6. Zamawiający dokona płatności na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany
w fakturze VAT w terminie 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
7. Za

datę

płatności

Strony

uważają

datę

obciążenia

rachunku

bankowego

Zamawiającego.

3

8. W przypadku rozwiązania Umowy bądź niedotrzymania któregokolwiek z terminów
określonych w tabeli § 3 ust 3 Umowy kwota kaucji wskazana w § 4 ust 1 Umowy w
całości ulega zatrzymaniu przez Zamawiającego.

§4
ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca na zabezpieczenie prawidłowego wykonania Umowy wpłaci na rachunek
bankowy Zamawiającego kaucję w wysokości 300.000 zł. w terminie do dnia
…………… Zamawiający będzie uprawniony do zatrzymania kaucji w pełnej
wysokości w przypadku, gdy Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot Umowy.
2. Zamawiający może rozwiązać Umowę i zatrzymać kaucję, w przypadku nie
dotrzymania terminów dostarczenia któregokolwiek z modułów określonych w tabeli §
3 ust. 3 lub dostarczenia oprogramowania w nienależytej jakości.
3. Kaucja ulega zwrotowi w całości w terminie

30 dni w przypadku zakończenia

realizacji Umowy w terminach określonych w tabeli § 3 ust 3 Umowy. W przypadku
zaistnienia okoliczności określonych w § 6 Umowy kaucja zostanie zwrócona w
niewykorzystanej części w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji Umowy.
4. Strony zgodnie ustalają, że poprzez ukończenie danego modułu należy rozumieć
przyjęcie danego modułu w terminie i bez zastrzeżeń co zostanie potwierdzone przez
Zamawiającego w protokole zdawczo-odbiorczym.
5. W przypadku rozbieżności Zamawiającego i Wykonawcy dotyczących zakresu lub
jakości dostarczonego oprogramowania ostateczna decyzja w zakresie interpretacji
powyższego zakresu należy do Zamawiającego.

§5
BEZPIECZEŃSTWO, KLAUZULA POUFNOŚCI, ZAKAZ KONKURENCJI

1. Wykonawca zobowiązuje się do nie ujawniania osobom trzecim, jakichkolwiek informacji
oraz dokumentów dotyczących warunków niniejszej Umowy lub przekazanych w związku
z nią, chyba że Zamawiający wyraził w formie pisemnej zgodę na udostępnienie
informacji lub ujawnienia zażądał uprawniony organ na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa lub Wykonawca jest zobowiązany do ujawnienia tych
informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
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2. Wykonawca zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy oraz przez okres 60
miesięcy od jej rozwiązania nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej wobec
Zamawiającego, a w szczególności nie będzie wykonywał poniższych działań:
1) nie zaproponuje, bezpośrednio lub pośrednio, zatrudnienia lub innej
formy współpracy (na podstawie umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej) żadnemu z pracowników lub współpracowników
Zamawiającego, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2) nie

zatrudni

(na

podstawie

umowy

o

pracę

lub

umowy

cywilnoprawnej) żadnego z pracowników lub współpracowników
Zamawiającego, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
3) nie będzie podejmował, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek
działań rekrutacyjnych wobec pracowników lub współpracowników
Zamawiającego;
4) nie będzie podejmował, bezpośrednio lub pośrednio, działalności
konkurencyjnej wobec Zamawiającego w jakiejkolwiek formie
prawnej i na jakiejkolwiek podstawie prawnej.
3. Za działalność konkurencyjną wobec Zamawiającego Strony uznają działalność w
zakresie nawiązania współpracy w jakiejkolwiek formie prawnej i na jakiejkolwiek
podstawie prawnej, bezpośrednio lub pośrednio pomiędzy Wykonawcą, a klientem
Zamawiającego oraz świadczenie usług lub sprzedaż oprogramowania o zbliżonym
charakterze do przedmiotu umowy lub działalności Zamawiającego.
§6
KARY UMOWNE

1. Z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy, a w
szczególności nie dotrzymania terminów określonych w harmonogramie rzeczowofinansowym w tabeli § 3 ust. 3, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę
umowną w wysokości 1% wartości umowy wskazany w § 3 ust 4 Umowy za każdy dzień
opóźnienia.

2. Z tytułu opóźnienia w usuwaniu wad krytycznych uniemożliwiających użytkowanie
kluczowych funkcjonalności systemu zaistniałych w okresie gwarancji, w terminach
wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę
umowną w wysokości 1 % wartości umowy wskazaną w § 3 ust 4 Umowy za każdy dzień
opóźnienia.
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3. Z tytułu naruszenie zakazu konkurencji, o którym mowa w § 5 Umowy, Wykonawca
zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 200 000 zł (słownie:
dwieście tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
od Wykonawcy przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej nałożonej przez Zamawiającego
z wpłaconej przez Wykonawcę kaucji, o której mowa w § 4 ust 1 Umowy.

6. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust 5 powyżej, Wykonawca w terminie 7 dni dokona
wpłaty na rachunek bankowy Zamawiającego kwotę dokonanego potrącenia tytułem
uzupełnienia kaucji do pełnej wysokości wskazanej w § 4 ust 1 Umowy.
§7
GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot Umowy na okres 3 lat licząc od
dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot Umowy rękojmi na okres równy
okresowi gwarancji jakości, nie krótszy, niż 3 lata od dnia odbioru końcowego
przedmiotu Umowy.
3. Okres obowiązywania gwarancji jakości ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek
istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem było niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione.
4. Jeżeli w wykonywaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu
zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolną od wad (lub część rzeczy), albo dokonał
istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin obowiązywania gwarancji jakości
ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek istnienia wad oraz ich usuwania
korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem było niemożliwe
lub w sposób istotny utrudnione.
5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakości, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powołując się na nadmierne koszty
lub trudności.
7. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w okresie gwarancji
lub rękojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może
zlecić usunięcie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Koszty wykonania zastępczego Zamawiający może zaspokoić z zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy.
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8. Wykonawca w okresie gwarancji dokonywać będzie na swój koszt serwisowania i
obsługi składników przedmiotu Umowy, przy czym wszelkie naprawy lub wymiany
składników przedmiotu Umowy, będą dokonywane na koszt Wykonawcy.
9. Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą, według uznania Zamawiającego, nie
rzadziej niż raz w roku w okresie obowiązywania gwarancji.
10. Datę,

godzinę

i

miejsce

dokonania

przeglądu

gwarancyjnego

wyznacza

Zamawiający, zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie, z co najmniej 14dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca jest zobowiązany brać udział w przeglądach
gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego przeglądu gwarancyjnego będą ważne i
skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy, prawidłowo zawiadomionego o
terminie i miejscu przeglądu gwarancyjnego.
11. Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu rękojmi lub gwarancji,
jeżeli Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem tych okresów,
przy czym okres odpowiedzialności zostanie wydłużony zgodnie z zapisem w ustępie
3 niniejszego paragrafu.
12. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót
objętych przedmiotem Umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
13. W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych – jeżeli wady uniemożliwiają
użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może od
Umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiedzy o niemożności usunięcia wad
oraz o tym, że wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem.

Jeżeli

wady

nieusuwalne

nie

uniemożliwiają

użytkowania

przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć
wynagrodzenie

Wykonawcy

odpowiednio

do

utraconej

wartości

użytkowej,

estetycznej i technicznej.
§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia
wiadomości o następujących okolicznościach:
1) w

przypadku

nierozpoczęcia

przez

Wykonawcę

wykonywania

obowiązków

wynikających z Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia,
2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dłużej
niż 7 dni,
3) jeżeli Wykonawca stał się niewypłacalny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
28.02.2003 r. prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498z późn. zm.), jest
zagrożony niewypłacalnością w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15.05.2015 r.
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prawo restrukturyzacyjne (t.j. t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub została
wszczęta likwidacja Wykonawcy,
4) w przypadku dłuższego niż 7 dni opóźnienia w prowadzeniu prac w stosunku do
harmonogramu rzeczowo – finansowego,
5) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w
wykonaniu tych obowiązków,
6) niewykonania przedmiotu Umowy w terminie zakończenia, określonym w § 3 ust 1
Umowy,
2. Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 90 dni w przypadku gdy, Zamawiający:
1) zawiesił wykonywanie prac na okres dłuższy niż 30 dni z przyczyn nie leżących po
stronie Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji, gdy przyczyną zawieszenia wykonywania prac
było zdarzenie o charakterze siły wyższej;
2) dopuszcza się zwłoki w zapłacie należności o dłużej niż 60 dni względem terminu
zapłaty, po uprzednim wezwaniu przez Wykonawcę do zapłaty należności i wyznaczeniu
w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego, niż 14 dni, oraz bezskutecznym jego
upływie.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać wskazanie przyczyny odstąpienia.
4. Odstąpienie od Umowy w przypadkach określonych w ust. 1 nie pozbawia
Zamawiającego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robót objętych Umową
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych, określonych w niniejszej Umowie.
6. Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od Umowy będzie wywoływało skutki
wyłącznie ex nunc („na przyszłość”).
7. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawcę o odstąpieniu od Umowy przez
Zamawiającego, Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu wszystkie zrealizowane
prace oraz dokumenty sporządzone przez Wykonawcę oraz inne dokumenty
sporządzone przez niego lub dla niego.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki
szczegółowe:
1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprócz tych, które poleci Zamawiający w celu
ochrony życia i własności czy też bezpieczeństwa ,
2) Wykonawca

zabezpieczy

przerwane

roboty

w

zakresie

wskazanym

przez

Zamawiającego na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od
Umowy,
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3) W terminie 3 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w
toku na dzień odstąpienia od Umowy,
9. Zamawiający na podstawie protokołu inwentaryzacji dokona ustalenia wartości prac
wykonanych przez Wykonawcę na dzień odstąpienia, biorąc pod uwagę wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.
10. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do czasu ustalenia
wszystkich kosztów wykonania, zakończenia prac, usunięcia wad, naliczenia kar
umownych oraz innych kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z
odstąpieniem od Umowy lub wykonaniem zastępczym.
§9
PRAWA AUTORSKIE
1. Z momentem przekazania utworów powstałych lub przekazanych Zamawiającemu w

związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy (w tym w szczególności: projektów,
oprogramowania, obliczeń, rysunków, podręczników, modeli, innych dokumentów)
Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach ustalonego w niniejszej Umowie
wynagrodzenia majątkowe prawa autorskie oraz zezwala na wykonywanie zależnych
praw autorskich, w tym do wyrażania przez Zamawiającego zgody na wprowadzanie
zmian

do

wszystkich

utworów

zawartych

w przekazanych

dokumentach,

oprogramowaniu i innych dokumentach projektowych sporządzonych przez Wykonawcę
(lub na jego rzecz) na cały czas ich trwania, do nieograniczonej w czasie i przestrzeni
eksploatacji, na wszelkich możliwych polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia
Umowy, w szczególności:
1) wprowadzanie do obrotu,
2) utrwalanie jakąkolwiek techniką, w tym na dowolnym nośniku,
3) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym na dowolnym nośniku,
4) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub
multimedialnej,
5) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),
6) rozpowszechnianie za pomocą prasy i telewizji,
7) rozpowszechnianie w postaci pliku elektronicznego,
8) przekazywania i używania do celów wykonania, eksploatacji, konserwacji,
zmiany, przystosowania, naprawy i rozbiórki Przedmiotu Umowy,
9) budowania według Utworów – bez ograniczeń czasowych lub ilościowych,
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10) wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworów na jakimkolwiek nośniku, w
tym

techniką

drukarską,

reprograficzną,

zapisu

magnetycznego,

zapisu

światłoczułego, komputerowego, cyfrowego,
11) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Utwory utrwalono –
wprowadzania do obrotu w kraju i za granicą, najmu, użyczania lub wymiany
nośników, na których Utwory utrwalono,
12) łączenie z innymi utworami niezależnie od treści i formy,
13) rozporządzania i korzystania z Utworów zarówno w postaci oryginalnej, jak
i dowolnych modyfikacji lub opracowań, w tym także rozporządzania i korzystania
z poszczególnych

fragmentów Utworów w oryginale lub z dowolnymi

modyfikacjami, wykorzystywania fragmentów Utworów.
Wykonawca oświadcza, że w chwili przeniesienia majątkowych praw autorskich będzie
mu przysługiwała pełnia praw autorskich do Utworów oraz że Utwory nie będą naruszały
praw osób trzecich. W wypadku wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko
Zamawiającemu z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich do Utworów,
Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności – w tym
pokryć wszelkie koszty pozostające w bezpośrednim związku z tym roszczeniem
rzeczywiście poniesione przez Zamawiającego, w szczególności wszelkie kwoty
zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu.
Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich oraz
zapewnienia ich niewykonywania przez osoby, którym te prawa przysługują, a
wykonywanie tych praw powierza Zamawiającemu.

§ 10
ZAWIADOMIENIA
1. Wszelkie doręczenia związane z wykonaniem niniejszej Umowy dokonywane będą
na poniżej podane adresy:
a) do Zamawiający: ul. Szymczaka 5C
01-227 Warszawa

b) do Wykonawca:

_____________
_____________

tel:

_____________
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2. Strony zobowiązują się pisemnie informować o wszelkich zmianach wyżej
wymienionych danych teleadresowych. W razie zaniechania tego obowiązku
korespondencja pomiędzy Stronami zaadresowana zgodnie z § 8 ust 1 powyżej
będzie traktowana jako skutecznie doręczona.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy
polskiego kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
4. Załączniki stanowią integralną cześć Umowy.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

11

