PROJEKT

Zał. Nr 4

U M O W A Nr …/ZS/2019
zawarta w dniu …………………… pomiędzy:
MESKO Spółka Akcyjna mająca siedzibę w Skarżysku-Kamiennej, 26-111, ul. Legionów
122, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym X Wydział Gospodarczy Sądu
Rejonowego w Kielcach pod numerem KRS 0000041811, NIP 6630002096, REGON
290539889, kapitał zakładowy 27.951.444,00 PLN, reprezentowana przez:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
zwana dalej „Wykonawcą”

§1
Podstawa
Podstawą zawarcia umowy jest postępowanie przeprowadzone przez Zamawiającego
wg procedury wewnętrznej Zamawiającego zgodnie z protokółem komisyjnego wyboru ofert
Nr…………………z dnia …………………

§2
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych
w formule „zaprojektuj i wykonaj” dla zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu
dokumentacji projektowej oraz wykonania instalacji gazowej zasilającej generator Endomat
w hali 202 w MESKO S.A. Kraśnik, ul. Fabryczna 6, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia i ofertą Wykonawcy z dnia……………….oraz zakresem określonym w § 3
umowy.
§3
Zakres umowy
Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1. zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej od szafy gazowej usytułowanej
na ścianie budynku do generatora Endomat w hali budynku 202,

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

wykonanie instalacji z rur stalowych czarnych bez szwu łączonej przez spawanie
i łączniki,
poprowadzenie
przewodów
gazowych
w
odpowiednich
odległościach
tj. 15cm od instalacji wodnej, cieplnej; 10cm od nieuszczelnionych puszek
elektrycznych; 60cm od urządzeń elektrycznych iskrzących,
zamontowanie zaworu odcinającego przed generatorem,
zaprojektowanie instalacji detekcji gazu z sygnalizatorem dźwiękowym i błyskowym
wraz z elektromagnetycznym zaworem odcinającym nagły wypływ gazu usytuowanym
na zewnątrz budynku,
wykonanie przejść przez ścianę w rurach ochronnych,
zamocowanie rurociągów do ścian, stropów, słupów,
odległość rurociągu od ścian nie powinna być mniejsza niż 20mm,
Rozstaw uchwytów mocujących dla rur średnicy 40mm – 1,5m, dla rur średnicy powyżej
40mm – 2,5m.
wykonanie podłączenia odbiornika gazu jako połączenie stałe.
wykonanie próby szczelności instalacji przy odłączonym generatorze,
wykonanie próby przy użyciu sprężonego powietrza lub azotu.
wykonanie pomiaru ciśnienia poprzez zastosowanie manometru tarczowego o średnicy
tarczy 150mm i podziałce o 50% większej od wysokości ciśnienia próbnego
legalizowany klasy 0,6,
wykonanie próby w czasie 30 minut,
zapewnienie ciśnienia na czas próby 0,05MPa,
zapewnienie mocy urządzenia odbiorczego 27KW,
wykonać instalacji i zaprojektowanie zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia
i Warunkami Przyłączenia do Sieci Gazowej,
uzyskanie mapy do celów projektowych,
sprawdzenie i uzgodnienie opracowanego projektu z rzeczoznawcą do spraw p.poż.
i BHP,
uzyskanie pozwolenia na budowę,
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

§4
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe łączne w kwocie
netto ……………… PLN (słownie złotych:………………………………), w tym:
a) za opracowanie dokumentacji projektowej – cena netto……………………PLN,
b) za wykonanie robót budowlanych – cena netto…………………..PLN.
2. Do określonego wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej
wysokości. Ustalone wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty przewidziane niniejszą
umową i nie podlega podwyższeniu.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 w szczególności obejmuje
następujące koszty: koszty opracowania dokumentacji wraz z kosztami nadzoru
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4.
5.
6.

7.

8.
9.

autorskiego, koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, wszelkie koszty
utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz inne
koszty wynikające z niniejszej umowy, a niezbędne do osiągnięcia rezultatu umowy.
Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac (art. 632 Kc).
Prawidłowość wykonanych robót zostanie potwierdzona przez przedstawiciela
Zamawiającego w formie protokołu odbioru, który jest podstawą do wystawienia faktury.
Zapłata faktury przez Zamawiającego na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy
nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury wraz z protokołem końcowym
odbioru całości robót.
W razie wykonywania robót przy pomocy podwykonawcy, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie dopiero po przedłożeniu przez Wykonawcę oświadczenia
Podwykonawcy, że otrzymał należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP: 663-000-20-96.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu
przedstawiciela Zamawiającego, przy czym faktura bez protokołu odbioru nie świadczy
o wykonaniu robót objętych fakturą.

§5
Termin wykonania
1. Termin wykonania całości zamówienia:………………………………….
Przez termin końcowy rozumie się wykonanie przedmiotu umowy wraz z odbiorem
końcowym oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac lub realizacją umowy tak dalece,
że nie jest prawdopodobne, żeby je ukończył w terminie umówionym, Zamawiający może
bez wyznaczenia terminu dodatkowego - według swego wyboru - od umowy odstąpić
jeszcze przed upływem terminu do wykonania umowy lub powierzyć dalsze wykonywanie
umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. To samo dotyczy wypadku
kiedy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym terminie.

1.
2.
3.
4.

§6
Faza opracowania dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa powinna być na etapie opracowania konsultowana
i uzgodniona z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania na własny koszt wszelkich uzgodnień i opinii
niezbędnych do wykonywania dokumentacji projektowej.
Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym dobór materiałów budowlanych
i technologii oraz standardu wykończenia w rozwiązaniach projektowych.
Wykonawca wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej Zamawiającemu,
zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia o kompletności opracowania we
wszystkich wymaganych branżach, dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot
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5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

1.

umowy oraz oświadczenia, że dokumentacja projektowa została wykonana w sposób
zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji,
wymogami ustawy Prawo Budowlane, przepisami prawa, Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia oraz zasadami
wiedzy technicznej.
Odbiór dokumentacji projektowej rozpoczyna się od sprawdzenia kompletności
przedłożonej dokumentacji Zamawiającemu.
Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 5 sporządzony zostanie protokół
odbioru dokumentacji projektowej.
Strony ustalają, że z dniem dokonania odbioru projektu przez Zamawiającego autorskie
prawa majątkowe do niego przechodzą na Zamawiającego w całości i nieodwołalnie
w zakresie związanym z realizacją inwestycji.
Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi
wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego polegającego
na wprowadzaniu zmian w projekcie.
Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich wchodzi w skład wynagrodzenia
należnego z tytułu realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca po dokonaniu odbioru projektu przez Zamawiającego, zobowiązany jest
do złożenia w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku do właściwego Organu
administracyjnego celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia sprawować nadzór
autorski w trakcie realizacji inwestycji. Nadzór autorski będzie udokumentowany
wpisami do dziennika budowy.
W przypadku, gdyby okazało się w trakcie realizacji inwestycji, iż dokumentacja nie jest
kompletna, wymaga uzupełnień lub posiada wady Wykonawca jest zobowiązany
bez dodatkowego wynagrodzenia niezwłocznie ją uzupełnić, natomiast wady usunąć
tak, aby można było zrealizować w pełni cel, któremu ma służyć oraz nie powodować
przestojów w realizacji inwestycji i nie narażać Zamawiającego na straty z tego tytułu.
Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe.
Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona w 5 egz. w formie papierowej
i 1 egz. w formie cyfrowej (pliki tekstowe w formacie WORD, arkusze kalkulacyjne
w formacie EXCEL, kosztorysy w 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie
cyfrowej, w programie Norma w formacie ath, rysunki w formacie DWG oraz wszystkie
pliki w formacie PDF lub innym powszechnie dostępnym do odczytu).
Skutki finansowe jakichkolwiek błędów występujących w dokumentacji projektowej
obciążają Wykonawcę.
§7
Faza wykonania robót budowlanych
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych na podstawie
opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zgodnie z decyzją o pozwoleniu
na budowę, obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką
budowlaną.
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Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia rozpoczęcia robót we właściwych organach
administracji architektoniczno-budowlanej.
3. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) wykonania robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz naprawy
ewentualnych uszkodzeń,
2) ustanowienia kierownika budowy, kierowników robót wymaganych branż oraz
sprawowania nadzoru autorskiego.
3) zagospodarowania terenu: uporządkowania terenu, przebudowy ciągów
komunikacyjnych,
4) przeprowadzenia wymaganych prób i badań oraz opracowania dokumentacji
powykonawczej.
4. W przypadku wykonania części robót, które ulegają zakryciu, a wymagają
przeprowadzenia odbioru – Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku
poinformować o takiej sytuacji Zamawiającego.
5. Poza pracami objętymi zakresem umowy dodatkowe roboty mogą być wykonane
bez uprzedniej zgody Zamawiającego jedynie, gdy są to prace niezbędne ze względu
na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
6. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia
Zamawiającemu w formie pisemnej gotowości do odbioru w celu przystąpienia
do odbioru końcowego.
7. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy:
1) wymagane protokoły badań, pomiary i atesty związane z przedmiotem umowy,
2) świadectwa materiałowe i inne certyfikaty konstrukcji i urządzeń.
8. Wykonawca zobowiązuje się należycie zabezpieczyć teren budowy, w tym pod
względem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowym, a także należycie
gospodarować terenem budowy.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu opłat i kar nałożonych przez
stosowne organy administracji publicznej w związku z wykonywaniem przedmiotu
umowy z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności
dotyczących standardów ochrony środowiska.
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków
powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
2.

§8
Faza uzyskania pozwolenia na użytkowanie
1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej
umowy do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
wykonanego obiektu.
2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) Przygotowania dokumentów wymaganych przepisami prawa, związanych z oddaniem
obiektu do użytkowania,
2) Współpracy z Zamawiającym w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
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§9
Kary umowne
Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
wynikających z umowy w formie kar umownych:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
1.1. Opóźnienie terminu opracowania dokumentacji projektowej w wysokości 0,2%
wynagrodzenia netto określonego w § 4 pkt. 1 lit. a), przedmiotu umowy, jednak nie
więcej jak 10% wartości netto dokumentacji,
1.2. Opóźnienie terminu wykonania pozostałych prac, w wysokości 0,2% wynagrodzenia
netto, o którym mowa w § 4 pkt. 1 lit. b), jednak nie więcej jak 10% wartości netto
tych prac,
1.3. Opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za wykonany przedmiot
umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
1.4. Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego netto.
1.5. Zawarcie umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego netto.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:
2.1. Odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego netto.

§ 10
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni
od daty zawarcia umowy,
2) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie ze specyfikacją techniczną
robót, dokumentacją projektową, umową lub wskazaniami Zamawiającego,
a w szczególności, gdy niewłaściwa jakość dostaw i sposób prowadzenia robót
powodują wady, bądź straty finansowe Zamawiającego, pomimo wcześniejszego
wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,
3) w przypadku gdy występuje poważne zagrożenie niedotrzymania umówionego
terminu lub jakości wykonania przedmiotu umowy,
4) zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub otwarcie
likwidacji albo wykreślenie Wykonawcy z odpowiedniego rejestru,
5) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,
6) zostanie wszczęte przeciwko Wykonawcy postępowanie egzekucyjne którego
przedmiotem jest zajęcie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy,
7) Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiającego dokonał cesji wierzytelności
z niniejszej umowy.
2. Czynność odstąpienia od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z uzasadnieniem,
pod rygorem nieważności.
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3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
4. W przypadku rozwiązania umowy wskutek odstąpienia, Wykonawcę oraz Zamawiającego
obciążają następujące obowiązki:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według
stanu na dzień odstąpienia. Sposób rozliczenia wykonanych robót na dzień odstąpienia
od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy uzależniony jest od przydatności
tych robót dla Zamawiającego.
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na własny koszt, chyba że odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Zamawiającego.
5. W razie rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od Stron, Strony są uprawnione
do wzajemnego rozliczenia iż zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych wydatków
poniesionych na realizację przedmiotu umowy.

§ 11
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1.1. Wywiązywania się z zapłaty umownego wynagrodzenia na warunkach określonych
w umowie.
1.2. Umożliwienia Wykonawcy korzystania nieodpłatnie na placu budowy z czynników
energetycznych oraz wody.
1.3. Wskazania miejsca składowania materiałów Wykonawcy.
1.4. Odbioru wykonanych robót.

§ 12
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1.1. Wykonania zleconych robót terminowo, zgodnie z przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej oraz dokumentacją projektową.
1.2. W przypadku konieczności podzlecenia części robót podwykonawcom, uzyskanie
zgody na zawarcie umowy podwykonawczej na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiającego.
1.3. Prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP i p.poż. oraz zabezpieczenia placu
budowy.
1.4. Utrzymania porządku zarówno na budowie jak i na zapleczu socjalnomagazynowym, a po zakończeniu robót przekazania terenu w stanie
uporządkowanym.
1.5. Przeprowadzenia niezbędnych prób przewidzianych przepisami i dostarczenia
odpowiednich protokółów i atestów na zamontowane urządzenia i materiały w tym
zezwoleń UDT.

7

1.6. Jeżeli wykonane roboty mają wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia,
wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem,
że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.
1.7. Gdy wady usunąć się nie dadzą lub gdy z okoliczności wynika, że wady są istotne
i Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, to Zamawiający może
od umowy odstąpić; natomiast jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może
obniżyć wynagrodzenie z umowy w odpowiednim stosunku, nie więcej niż
15% wartości umownego wynagrodzenia brutto. To samo dotyczy wypadku
kiedy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym terminie.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

§ 13
Gwarancje
Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi
36 miesięcy i jest liczony od daty podpisania bezusterkowego końcowego protokołu
odbioru robót.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do nieodpłatnego usuwania
usterek w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady
fizyczne obiektu i urządzeń powstałe podczas realizacji umowy. Zamawiający traci
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli nie zawiadomi pisemnie
Wykonawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia.
W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany
będzie do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad lub usterek robót stwierdzonych przez
Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
O wykryciu wady lub usterki Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie,
wyznaczając termin i miejsce oględzin. Istnienie wady lub usterki stwierdza się
protokolarnie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad lub usterek
zgłoszonych przez Zamawiającego.
Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie
wad lub usterek Zamawiający będzie uprawniony, bez upoważnienia sądowego,
do powierzenia usunięcia wad, usterek lub szkód nimi spowodowanych osobom trzecim,
na koszt Wykonawcy, z zachowaniem uprawnień do kar umownych od Wykonawcy
i odszkodowania uzupełniającego.
Strony Umowy dokonają przeglądu gwarancyjnego w ostatnim miesiącu terminu
gwarancji i rękojmi, a stwierdzone wówczas wady lub usterki Wykonawca usunie
niezwłocznie w ramach gwarancji i rękojmi tj. w terminie nieprzekraczalnym do 30 dni
od dokonania przeglądu gwarancyjnego.
Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji i rękojmi,
jeżeli wniósł reklamację lub zgłosił wady przed upływem tego okresu.
Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady obejmują także zakres zamówienia zrealizowany
przez Wykonawcę za pomocą podwykonawców.
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§14
Przetwarzanie danych osobowych
Wykonawca oświadcza, że:
a) zapoznał się z Klauzulą informacyjną dot. obowiązku informacyjnego 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 (dalej „Rozporządzenie”), znajdującą się w SIWZ,
b) zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające
z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów
Rozporządzenia (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, mających
zastosowanie i aby chroniło prawa osób, których dane dotyczą,
c) znane mu są wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie
danych osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest
wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych,
d) dopełnił wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazuje oraz
w stosunku do Zamawiającego, wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych
i przepisów RODO,
e) przekazywane przez niego dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach
związanych z realizacją niniejszej Umowy.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

§ 15
Postanowienia końcowe
Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu uzgodnionego
przez obie strony pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji jakie
uzyskał w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, zarówno w czasie trwania
niniejszej umowy jak i po jej zakończeniu.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć praw i obowiązków
wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim.
Spory jakie mogą wyniknąć między stronami nie załatwione na drodze polubownej
podlegają orzecznictwu Sądu właściwego ze względu na miejsce wykonania umowy.
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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