ZAŁĄCZNIK NR 6 do zapytania ofertowego
Nr zapytania 3/2017/POIS

wzór umowy

Umowa nr………………………..
Fundacją Tumult z siedzibą w Toruniu, ul. Rynek Nowomiejski 28, 87 – 100 Toruń, wpisaną do
Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych
zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000012434, posiadającą nr NIP 956-00-08-579, REGON 001382587
reprezentowaną przez Marka Żydowicza, Prezydenta Fundacji,
zwaną dalej Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną/ym przez:
.…………………………………. - ………………………………………………..
zwaną/ym w dalszej części umowy Wykonawcą.

1.

Umowa niniejsza zostaje zawarta zgodnie z założeniami zapytania ofertowego oraz na podstawie
przyjętej przez Zamawiającego pisemnej oferty Wykonawcy nr _________ z dnia _______ roku,
stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy (dalej: Oferta Wykonawcy).

2.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą
konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego zgodnie z aktualnymi, na dzień wszczęcia
postępowania, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014 – 2020 i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w
sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie
stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.

Strony uzgadniają, że następujące dokumenty stanowią integralną część Umowy:
a) Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami,
b) Oferta Wykonawcy z dnia ………………….. wraz załącznikami.

§1
Przedmiot Zamówienia
1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek sprawowania bez ograniczeń
nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego zboru
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2.

3.

4.

5.

ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim w Toruniu poprzez działania remontowe i
konserwatorskie w ramach projektu „Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa
kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwoju zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój
zasobów kultury.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać nadzór z najwyższą profesjonalną starannością, zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290) i Polskimi Normami, a także w zgodzie z
zasadami wiedzy technicznej.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie
wdrażania i realizacji projektów przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2022, wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja i modernizacja budynku
poprzez działania remontowe i konserwatorskie w ramach projektu „Toruńska starówka –
ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO, Studium Wykonalności Projektu
„Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II”.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem inwestycji i zakresem zadania w stopniu
wystarczającym do określenia wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy.
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25-26 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.)
2) Reprezentowanie inwestora nie mniej niż przez 2 godziny tygodniowo (8 godzin w
miesiącu), a także na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót
budowlanych (czas reakcji zgodnie z ofertą wynosi …. godzin, w przypadku podania
czasu reakcji dłuższego niż 8 godzin - nie może on przekraczać 36 godzin).
3) Potwierdzanie każdorazowej obecności na placu robót budowlanych wpisem w
dzienniku budowy.
4) Sprawdzenie zgodności realizowanego zadania z umową, dokumentacją projektową,
pozwoleniem na budowę i decyzją na prowadzenie prac konserwatorskich, zasadami
wiedzy technicznej, konserwatorskiej oraz przepisami techniczno-budowlanymi,
polskimi normami, co inspektor potwierdza wpisem do dziennika budowy.
5) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o:
a)
Projekt budowlany,
b)
Umowy z wykonawcami robót budowlano-konserwatorskich,
c)
Umowę z inwestorem o pełnienie nadzoru inwestorskiego.
6) Przeciwdziałanie nieprawidłowościom na placu robót budowlanych w związku z
realizacją zadania oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności.
7) Sprawdzenie jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i konserwatorstwie.
8) Odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie
w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach
odbioru i przekazania gotowych zakresów prac, gotowych obiektów budowlanych
i przekazywanie ich do użytkowania.
9) Dokonywanie inspekcji i weryfikacji kart materiałowych, kart przebiegu, specyfikacji,
atestów, itp.
10) Potwierdzenie wykonanych robót budowlanych oraz usunięcie wad, a także
kontrolowanie rozliczeń robót budowlano-konserwatorskich poprzez potwierdzanie
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wykonanego przez Wykonawcę zakresu rzeczowego i finansowego zadania (w
protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do wystawiania przez
wykonawcę robót faktur), a także odpowiednimi wpisami na dokumentach
rozliczeniowych w terminie nie dłuższym niż 5 dni od otrzymania dokumentu do
sprawdzenia.
11) Sprawdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego dostarczonego przez
Wykonawcę robót budowlanych w zakresie zgodności przyjętych założeń z
dokumentacją projektową i kosztorysem inwestorskim, w terminie nie dłuższym niż 7
dni od dostarczenia przez Zamawiającego.
12) Weryfikacja kosztorysów inwestorskich, ofertowych, robót dodatkowych i
zamiennych pod względem kompletności zawartości, zasadności i rzetelności.
13) Weryfikowanie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej i
odbiorowej z punktu widzenia kompletowości oraz technicznych kwestii
budowlanych.
14) W ramach umówionego czasu pracy (określonego w pkt. 2), udział w naradach
roboczych na etapie realizacji zadania mających na celu m.in. rozstrzyganie
technicznych spraw, omawianie przebiegu realizacji zadania.
15) Udział w pracach komisji odbiorowych oraz komisji powołanych do przeglądów
gwarancyjnych dla zrealizowanego zadania objętego nadzorem budowlanym i
konserwatorskim i - o ile zajdzie taka potrzeba - w pracach komisji powołanych do
ustalenia przyczyn stwierdzonych wad w zrealizowanych i przekazanych do
użytkowania poszczególnych odcinkach prac oraz kontrolowania ich usunięcia w
okresie trwania gwarancji.
16) Udzielanie informacji na każde żądanie Zamawiającego o stanie realizacji robót.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności i nie udostępniania osobom trzecim
informacji uzyskanych w związku z realizacją zamówienia.
7. Wykonawca nie może podejmować decyzji, które skutkowałyby zwiększeniem albo
ograniczeniem zakresu robót budowlanych lub wymagały zwiększenia lub zmniejszenia
nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych.
8. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w §4, zobowiązany jest do wykonywania
obowiązków, o których mowa w §1 również w przypadku zamówień dodatkowych niezbędnych
do realizacji projektu.
9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z
niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w Umowie.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu i sposobu realizacji przedmiotu umowy.
11. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji
niezbędnych do oceny stopnia realizacji przedmiotu umowy.
§2
Personel Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego
wykonania Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że osoby które będą w imieniu Wykonawcy wykonywać prace w
ramach realizacji Umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w określonej specjalności podanej w
zapytaniu ofertowym, są członkami właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają
uprawnienia do pełnienia nadzoru w budynkach wpisanych do krajowego rejestru zabytków
zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst
jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.).
1.
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Kopie niezbędnych uprawnień wymaganych w zapytaniu ofertowym Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.
4. Osobą, która będzie uczestniczyć w imieniu Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy jest:

3.

imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………
telefon: ……………………………………………, e-mail: ……………………………………………………….
5. Zmiana osoby, o których mowa w ust 4 niniejszego paragrafu, może nastąpić poprzez
pisemne powiadomienie Zamawiającego oraz przekazanie dokumentów potwierdzających
kwalifikacje i doświadczenie nowej osoby i nie wymaga sporządzania aneksu do niniejszej
umowy. Zmiana może nastąpić jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności.
6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osoby wykonującej Umowę, jeśli uzna, że
nie wykonuje ona swoich obowiązków wynikających z Umowy lub wykonuje je nienależycie.
7. Wykonawca nie może zlecić wykonania usług objętych niniejszą umową do wykonania
podwykonawcy.

§3
Termin wykonania Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte przedmiotem Umowy w okresie od dnia
podpisania niniejszej Umowy do dnia końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego oraz w
okresie gwarancji i rękojmi.
2. Zamawiający może zawiesić wykonywanie niniejszej Umowy lub ją rozwiązać bez zachowania
okresu wypowiedzenia, w przypadku zawieszenia wykonania robót budowlanych lub rozwiązania
nadzorowanej umowy o roboty budowlane. Wykonawca powinien powstrzymać się od
wykonywania nadzoru od dnia zawiadomienia go o zawieszeniu wykonywania niniejszej Umowy.
O konieczności ponownego podjęcia obowiązków, Zamawiający poinformuje Wykonawcę na
piśmie.
§4
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Wykonawcy przysługuje ryczałtowe
wynagrodzenie w wysokości …………….……………………… PLN brutto
(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………),
z
czego………………….. PLN (słownie: …………………………….…………………………………………………………..)
stanowi kwotę netto, natomiast …………………………….………………………… PLN (słownie:
..…………………………………………………………………………………………………….) stanowi kwotę podatku VAT.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z
tytułu wykonania niniejszej umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją.
3. Strony ustalają, że wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych po przyjęciu
bezusterkowych protokołów odbiorów końcowych poszczególnych prac (potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy) w następujący sposób:
a) 25% wynagrodzenia określonego w ust. 1 po ukończeniu robót dotyczących konserwacji i
modernizacji poddasza,
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b) 10% wynagrodzenia określonego w ust. 1 po ukończeniu robót dotyczących konserwacji i
rekonstrukcji schodów historycznych na lewej klatce schodowej oraz
wykonania
drewnianych elementów klatki schodowej w części współczesnej wraz ze szklaną balustradą,
c) 10% wynagrodzenia określonego w ust, 1 po ukończeniu robót dotyczących odtworzenia
gotyckich wejść do zrewitalizowanej piwnicy budynku,
d) 15% wynagrodzenia określonego w ust. 1 po ukończeniu robót dotyczących instalacji
wentylacji mechanicznej w zrewitalizowanych piwnicach,
e) 5% wynagrodzenia określonego w ust. 1 po ukończeniu robót dotyczących instalacji
instalacja windy towarowej pomiędzy piwnicami a pierwszą naziemną kondygnacją budynku,
f) 15% wynagrodzenia określonego w ust. 1 po ukończeniu robót dotyczących konserwacja
stolarki drewnianej kolumn podtrzymujących empory i strop nad emporami (z podciągami,
balustradami i sufitem),
g) 5% wynagrodzenia określonego w ust. 1 po ukończeniu robót dotyczących instalacji
profesjonalnego oświetlenia galeryjnego w piwnicach oraz na emporach budynku
przeznaczonych do ekspozycji dzieł sztuki,
h) 10% wynagrodzenia określonego w ust. 1 po ukończeniu robót dotyczących osuszenia
dolnej kondygnacji gotyckiego więzienia oraz konserwacji ścian ceglanych górnej kondygnacji
wraz z przykryciem prowadzącego do tej kondygnacji otworu szklaną płytą, celem ekspozycji
tej przestrzeni,
i) 5% wynagrodzenia określonego w ust. 1 po ukończeniu robót dotyczących rekonstrukcji i
konserwacji wschodniego i południowego cokołu budynku potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia częściowych faktur VAT bezpośrednio na
Zamawiającego, w terminie do 7 dni od dnia podpisania przez Strony protokołów odbiorów
końcowych prac wymienionych w ust. 3. Suma faktur częściowych nie może przekraczać kwoty
określonej w ust. 1.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego, na podstawie
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na rachunek bankowy o numerze
………………………………………………………………………… w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Za dzień
zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Każda faktura musi być wystawiona na Zamawiającego, którym jest: Fundacja TUMULT, Rynek
Nowomiejski 28, 87-100 Toruń, NIP: 956-00-08-579 oraz zawierać nazwę zadania: Inspektor
nadzoru inwestorskiego dla zadania „Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego zboru
ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim w Toruniu poprzez działania remontowe i
konserwatorskie” wraz ze wskazaniem robót, których dotyczy.

§5
Obowiązki Wykonawcy
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1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot zamówienia zgodnie z Umową, zaproszeniem do
złożenia oferty, złożoną ofertą, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi
przepisami prawa oraz normami, przy uwzględnieniu najwyższej profesjonalnej staranności i
jakości, jak również z zastosowaniem zasad obowiązujących przy realizacji Przedmiotu
zamówienia.
2. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia zaleceń, uwag i wytycznych określonych przez
Zamawiającego w trakcie wykonywania Umowy i uwzględnienia ich przy realizacji Przedmiotu
zamówienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego informowania Zamawiającego, w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić
prawidłowemu, w tym terminowemu, wykonaniu Przedmiotu zamówienia lub poszczególnych
zadań.
4. Przedmiot Zamówienia wykonany zostanie w języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest
sporządzić dokumenty, informacje, wyjaśnienia, uzupełnienia wchodzące w skład Przedmiotu
Zamówienia w języku polskim.
§6
Obowiązki Zamawiającego
1. Na czas realizacji niniejszej Umowy Zamawiający zobowiązany jest do:
a) wyznaczenia pracowników do współpracy z Wykonawcą,
b) dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy stosownie do § 4 niniejszej umowy.
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub
dokumenty dotyczące Projektu jakie będą niezbędne dla wykonania Umowy, a także udzieli
wyjaśnień w zakresie żądanym przez Wykonawcę.
§7
Kary umowne
1.

Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kary umownej w następujących
przypadkach i wysokościach:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto,
b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie
Zamawiającego w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto,
2. Kary umowne podlegają potrąceniu z faktury wystawionej przez Wykonawcę bądź są płatne w
terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego wezwania do zapłaty.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego wynagrodzenia.
4. Wykonawca jest uprawniony do żądania kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.
5. Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
§8
Ubezpieczenie Wykonawcy
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 złotych
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Kserokopia polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty składki potwierdzona za zgodność z oryginałem
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
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3. Wykonawca obowiązany jest do utrzymania wyżej wskazanego ubezpieczenia przez cały okres
obowiązywania umowy.
§9
Zmiany Umowy
1. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem
zmian określonych w § 2 pkt. 4.
2. Strony przewidują możliwość zmiany umowy, w przypadku:
1) konieczności wydłużenia terminu realizacji umowy;
2) konieczności zmiany sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla
Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy, jednakże pod
warunkiem, iż zmiana ta nie wpływa na zmianę wynagrodzenia;
3) zaistnienia działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
wymogami;
4) konieczności wprowadzenia zmian będącej następstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucjami, które
na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację Umowy;
5) konieczności wprowadzenia zmian będącej następstwem zmian wytycznych i zaleceń
Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
6) zmiany stawki podatku VAT (kwota netto wynagrodzenia nie ulega zmianie).
§ 10
Odstąpienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim wypadku Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonane prace.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym w następujących
przypadkach: :
a) Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub
przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 7
dni, w szczególności w przypadku nieobecności na terenie budowy pomimo wezwania go
przez Zamawiającego do podjęcia stosownych czynności, w wyznaczonym dodatkowym
terminie, nie krótszym niż 3 dni,
b) Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania
wymaganej staranności, pomimo wezwania go przez Zamawiającego do podjęcia stosownych
czynności, w wyznaczonym dodatkowym terminie, nie krótszym niż 7 dni,,
c) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji przedmiotu umowy
inną osobę niż wskazaną w § 2 ust. 4 Umowy,
d) Zamawiający utracił dofinansowanie z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. W takim wypadku Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonane do chwili odstąpienia prace.
3. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w następujących
okolicznościach:
a) likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,
b) jeżeli Wykonawca na wniosek Zamawiającego nie dokona zmiany osoby wykonującej nadzór
nad robotami budowlanymi w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku,
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c) doszło do rozwiązania lub zawieszenia wykonywania umowy na roboty budowlane, której
przedmiot objęty jest nadzorem wynikającym z niniejszej Umowy.
5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, a także inne powszechnie obowiązujące
przepisy prawa dotyczące Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności przenieść swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby
trzecie.
3. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów
powstałych pomiędzy nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź
bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. Jeżeli nie dojdzie do
porozumienia, sprawy sporne rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Załączniki:
1. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami
2. Polisa od odpowiedzialności cywilnej wraz z potwierdzeniem zapłaty
3. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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