Załącznik nr 2
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
§1
Oświadczenia i zapewnienia Stron
1. Strony zgodnie oświadczają, że:
1) posiadają

zdolność

do

zawarcia

umowy

oraz

że

osoby

podpisujące

umowę

w ich imieniu są prawidłowo umocowane do związania Stron postanowieniami umowy,
2) zawarcie

i

wykonanie

umowy

nie

stanowi

naruszenia

jakiejkolwiek

umowy

lub zobowiązania, których stroną są Strony, jak również nie stanowi naruszenia
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego
Strony,
3) wykonanie umowy nie wymaga uzyskania jakichkolwiek zgód, zezwoleń organów
administracji publicznej.
2. Strony oświadczają i zapewniają, że posiadają środki finansowe do prawidłowego wykonania
przyjętych na siebie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
3. Strony zgodnie oświadczają, że przez Zamawiającego w treści niniejszej umowy należy
rozumieć Agencję Rynku Rolnego, a także jej następców prawnych lub nowy podmiot, który
przejmie całość lub część praw i obowiązków lub zadań po Agencji Rynku Rolnego,
o ile odrębny przepis nie stanowi inaczej.
4. Umowa jest realizowana na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

§2
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu stoiska i
zabudowy stoiska promocyjnego o powierzchni 20 m2, usytuowanego na lotnisku w
Warszawie – Port Lotniczy im. F. Chopina, w strefie bezcłowej, na warunkach
określonych w niniejszej umowie, w szczególności zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do
umowy - zawierającym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunkami
realizacji określonymi w § 4 niniejszej umowy (Przedmiot Umowy).
2. Celem realizacji Przedmiotu Umowy jest promocja polskiej żywności w ramach akcji
„Polska smakuje”, w tym akcji promującej aplikację mobilną – Polska Smakuje.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w sposób, który będzie
kompletny i wyczerpujący z punktu widzenia celu, któremu Przedmiot Umowy ma służyć.

§3
Termin i miejsce realizacji Przedmiotu Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie od 15.07.2017 r.
do 16.08.2017 r., z zastrzeżeniem § 4 ust. 5, w tym:
1) montaż stoiska od godziny 22.00 w dniu 14.07.2017 r.;
2) demontaż stoiska do godziny 5.00 w dniu 17.08.2017 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zabudowę stoiska z wyposażeniem w strefie
bezcłowej, w lokalizacji, wskazanej przez Właściciela powierzchni wystawienniczej, która
zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu montażu stoiska.

§4
Warunki realizacji
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością,
z uwzględnieniem przepisów prawa, standardów i reguł, obowiązujących przy
wykonywaniu danego rodzaju usług.
2. Zamawiający

zobowiązuje

się

do

udzielenia

Wykonawcy

wszelkich

informacji

i wytycznych, niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy materiałów audiowizualnych
w wersji elektronicznej (e-mail), przeznaczonych do wyświetlania na monitorach
dotykowych, zamontowanych na ścianie zabudowy stoiska, w terminie 5 dniu przed
montażem stoiska.
4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy projektów grafik i logotypów w
wersji elektronicznej (e-mail), o których mowa w Załączniku Nr 6 do umowy (Elementy
graficzne), w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, a Wykonawca
zobowiązuje

się

uzgodnić

z

Zamawiającym

szczegółowy

projekt umieszczenia

przedmiotowych grafik i logotypów na elementach zabudowy w terminie 5 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy.
5. W terminie do dnia 21.06.2017 r. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w wersji
elektronicznej ostateczny projekt zabudowy stoiska.
6. Zamawiający przekaże projekt stoiska, o którym mowa w ust. 5, Właścicielowi
powierzchni wystawienniczej, celem jego akceptacji, na co Wykonawca wyraża zgodę.
7. W razie zgłoszenia uwag przez Właściciela powierzchni wystawienniczej do projektu,
o którym mowa w ust. 5, Zamawiający niezwłocznie przekaże je Wykonawcy,
a Wykonawca jest obowiązany do ich niezwłocznego uwzględnienia, bez dodatkowego
wynagrodzenia, i ponownego przedłożenia projektu Zamawiającemu, w terminie przez
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niego wyznaczonym. W razie ponownego zgłoszenia uwag przez Właściciela
powierzchni wystawienniczej do projektu stoiska, Wykonawca zobowiązuje się do ich
uwzględniania, na zasadach określonych w zdaniu pierwszym, aż do czasu ostatecznej
akceptacji tego projektu.
8. Wykonawca zobowiązany jest do montażu stoiska, zgodnie z zaakceptowanym
projektem zabudowy stoiska,

w miejscu wskazanym przez Właściciela powierzchni

wystawienniczej w dniu realizacją zabudowy, określonym w § 3 ust. 1 pkt 1.
9. Zamawiający zastrzega zapewnienie wsparcia podczas montażu stoiska, w formie
jednonocnej

asysty,

przez

osoby

wskazane

przez

Właściciela

powierzchni

wystawienniczej w godzinach nocnych w dniu 14/15.07.2017 r. Za asystę jednonocną
przy montażu uznaje się okres co najmniej 8 godzin realizacji prac.
10. Zamawiający zastrzega zapewnienie wsparcia podczas prac demontażowych, w formie
jednonocnej

asysty,

przez

osoby

wskazane

wystawienniczej w godzinach nocnych w dniu

przez

Właściciela

powierzchni

16/17.08.2017r. Za asystę jednonocną

przy demontażu rozumie się okres co najmniej 8 godzin realizacji prac.
11. Odbiór

prac

montażowych

i

przekazanie

zabudowy

stoiska

z

wyposażeniem

do eksploatacji Zamawiającemu dokonane będzie w dniu 15.07.2017 r., na podstawie
protokołu odbioru częściowego, którego formularz stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy.
Bezwzględne zgłoszenie odbioru gotowego stoiska z wyposażeniem musi nastąpić
najpóźniej do godziny 6:00 rano w dniu 15.07.2017 r.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania w protokole odbioru częściowego,
o którym mowa w ust. 11, uwag dotyczących nieprawidłowości całej zabudowy stoiska,
które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.
13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do wykonania zabudowy stoiska,
Wykonawca następnego dnia w godzinach nocnych, tj. w dniu 15/16.07.2017 r.
uwzględni te uwagi, w obecności asysty zapewnionej przez Właściciela powierzchni
wystawienniczej. Koszty związane z obecnością tej asysty ponosi Wykonawca.
14. W przypadku uszkodzeń lub braku elementów wyposażenia stoiska, podczas
ekspozycji stoiska w terminie określonym w § 3, Wykonawca zobowiązuje się
zapewnić

kompletne

wyposażenie

niezwłocznie

(uzupełnić

brakujące

wyposażenie), zgodnie z wykazem kosztów, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Umowy.
15. Wykonanie Przedmiotu Umowy, zostanie potwierdzone końcowym protokołem odbioru
stoiska, którego formularz stanowi Załącznik Nr 4 do Umowy, podpisanym przez
przedstawicieli Stron Umowy w terminie 7 dni od terminu zakończenia ekspozycji stoiska
wystawienniczego, o którym mowa § 3 Umowy.
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16. Podpisany końcowy protokół odbioru potwierdzający należyte wykonanie umowy,
stanowi podstawę do wystawienia faktury.
17. Osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego za odbiór stoiska do eksploatacji oraz
ważnej

polisy

ubezpieczeniowej

obejmującej

stoisko,

a

także

upoważnioną

do podpisania protokołu odbioru częściowego, o którym mowa w ust. 11 będzie
pracownik Zamawiającego oddelegowany do obsługi i koordynacji stoiska. Zamawiający
poinformuje Wykonawcę o wskazaniu osoby upoważnionej do powyższych czynności,
drogą elektroniczną, w terminie 5 dni przed zabudową stoiska.
18. Osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego za potwierdzenie wykonania
Przedmiotu Umowy i upoważnioną do podpisania protokołu odbioru końcowego,
o którym mowa w ust. 15 będzie: Dyrektor Biura Rozwoju Rynku lub osoba przez niego
upoważniona.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie ……………………. z ł brutto (słownie: ………………………………..
złotych …./100), w tym za przeniesienie praw autorskich w kwocie…. zł brutto (słownie:…. ).
2. Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę w terminie 7 dni od podpisania przez Strony
Umowy końcowego protokołu odbioru.
3. Zamawiający zobowiązuje się wpłacić wynagrodzenie określone w ust. 1 na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej
faktury, w terminie 30 dni od jej otrzymania.
4. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Jeżeli płatność przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności
uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu.
5. Od kwoty określonej w ust. 1 niezapłaconej w wymaganym terminie, Wykonawca nalicza
odsetki za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych.
6. Wykonawca nie ma podstaw do dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia na podstawie
umowy.

§6
Koordynacja działań Stron
1. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację działań wynikających z niniejszej umowy są:
1) ze strony Zamawiającego: ………………………………………………………………
2) ze strony Wykonawcy:…………………………………………………………………...
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1. Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy będzie kierowana na
następujące adresy:
1) Zamawiającego: ………………………………..; e-mail: …………………………………….;
2) Wykonawcy: ……………………..……..; e-mail: …………………………………………….

§7
Siła wyższa
1. Strony nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
wynikających z umowy będących następstwem zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego,
niemożliwego

do

przewidzenia,

pozostającego

poza

kontrolą

i

możliwościami

przeciwdziałania Stron, takich jak w szczególności pożar, powódź, trzęsienie ziemi, skażenie
środowiska materiałami promieniotwórczymi lub strajki (z wyłączeniem strajku dotyczącego
Strony powołującej się na to zdarzenie) ("Siła Wyższa").
2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o fakcie
wystąpienia przypadku Siły Wyższej, poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej
wystąpienie oraz wypływ na realizację Przedmiotu Umowy.

§8
Odpowiedzialność Stron
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, na zasadach wynikających z Kodeksu
Cywilnego.
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych, zastrzeżonych w ust. 3 i 4.
3. Niezależnie od ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących
przypadkach:
1) za

wykonanie

Przedmiotu

Umowy

niezgodnie

z

Załącznikiem

Nr

1,

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy;
2) za niedotrzymanie terminu montażu stoiska, o którym mowa w § 4 ust. 11 z przyczyn, za
których odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 3% wynagrodzenia
całkowitego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każde rozpoczęte 20 minut
opóźnienia w zgłoszeniu przez Wykonawcę do odbioru przez Zamawiającego stoiska
wraz z wyposażeniem, liczone od godz. 6:00 rano w dniu 15.07.2017;
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3) za niedotrzymanie terminu demontażu stoiska, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 z
przyczyn, za których odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 3%
wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każde rozpoczęte
20 minut opóźnienia, liczone od godz. 5:00 rano w dniu 17.08.2017;
4) za opóźnienie w przekazaniu przez Wykonawcę ważnej polisy ubezpieczeniowej
obejmującej

stoisko,

zgodnej

z

wymaganiami

Zamawiającego

określonymi

w

Załączniku Nr 1 do umowy, z przyczyn, za których odpowiedzialność ponosi
Wykonawca, w wysokości 3% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.
4. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w
wysokości 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
5. Strony

uzgadniają,

że

Zamawiający

ma

prawo

do

potrącenia

kar

umownych

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez odwiedzających
stoisko (np. kradzież, połamanie elementów wyposażenia namiotu).
7. W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia w ramach zabudowy
Zamawiający może w przypadku, gdy wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio
do utraconej wartości użytkowej estetycznej i technicznej.
8. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień określonych w ust. 5 nie wyklucza
pozostałych przysługujących mu praw i roszczeń przewidzianych w niniejszej Umowie.

§9
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy:
1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem prac tak dalece, że nie jest
prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie wyznaczonym;
2) wysokość kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 3 pkt 2 lub 3 umowy osiągnie
wysokość 20 % wartości wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1
umowy;
3) zaistnieją okoliczności wskazane w przepisach Kodeksu Cywilnego.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
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wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Strony będą uprawnione do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie
30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej przyczynę odstąpienia.
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Prawa autorskie
1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, przenosi na
Zamawiającego

autorskie

prawa

majątkowe

do

projektu

zabudowy

stoiska,

zaakceptowanego zgodnie z § 4 ust. 7, zwanego dalej „utworem” oraz prawo do
zezwalania na wykonywanie w stosunku do niego zależnego prawa autorskiego.
2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, następuje z chwilą podpisania końcowego
protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 15, bez ograniczeń, co do terytorium,
czasu, liczby egzemplarzy, na wszystkich znanych w dniu zawarcia umowy polach
eksploatacji, w tym w szczególności:
1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym
techniką drukarską, poligraficzną, techniką zapisu magnetycznego na kasetach video,
dyskach audiowizualnych, techniką analogową, światłoczułą lub cyfrową, techniką zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu,
w sieci multimedialnej (w tym Internet) oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub
zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie kopii oraz dowolne
korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
2) publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, prezentowanie;
3)

wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana oryginału lub egzemplarzy utworów;

4)

wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej, w tym Internetu, w
nieograniczonej liczbie nadań i wielkości nakładów;

5)

wprowadzenie do obrotu, w tym przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

6)

publiczne i niepubliczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

7)

prawo do określania nazw utworów, pod którymi będą one wykorzystywane lub
rozpowszechniane;

8)

prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, a także dla
celów edukacyjnych i szkoleniowych;
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9) prawo do tworzenia nowych wersji i adaptacji utworu oraz do opracowywania utworu,
łączenia ich z innymi utworami, w szczególności rozpowszechniania i publikowania
nowych wydań utworów, także w wersji zmienionej;
10) prawo do korzystania z utworu w całości lub w części oraz jego łączenia z innymi
utworami,

opracowanie

poprzez:

dodanie

różnych

elementów,

uaktualnienie,

modyfikację, zmianę barw i wielkości całości lub ich części;
11) prawo do rozporządzania utworem i opracowaniami utworu oraz prawo jego
udostępniania do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na
wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.
3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego prawo do wyrażenia zgody na wykonywanie praw zależnych do
wszelkich utworu.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Przedmiot Umowy nie naruszy dóbr
osobistych, ani praw, w tym w szczególności praw autorskich, osób trzecich i przekaże
Zamawiającemu utwór w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. W
przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania
przez Zamawiającego z dostarczonego przez Wykonawcę utworu, Wykonawca
zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i na własne ryzyko wszelkich kroków
prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającemu oraz innym podmiotom
gospodarczym przed roszczeniami osób trzecich.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
utworu, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z
naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
666 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych”, w związku
z realizacją Przedmiotu Umowy.
6. W przypadku skierowania roszczeń przeciwko Zamawiającemu, z tytułu naruszenia praw
i dóbr, o których mowa w ust. 4 lub 5, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego
zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego
od odpowiedzialności z tego tytułu.
7. W przypadku zgłoszenia roszczeń, z tytułu naruszenia praw i dóbr, o których mowa w
ust. 4 lub 5 przeciwko Zamawiającemu na drodze sądowej, Wykonawca zobowiązuje się
niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego i zwolnić Zamawiającego oraz
zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z
należnymi kosztami.
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§ 10
Zobowiązanie do zachowania poufności
1. Strony zobowiązują się do utrzymania poufności, co do zawarcia i treści niniejszej umowy,
jak również, co do wszelkich innych informacji uzyskanych w trakcie jej realizacji.
2. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji, które zostały podane do publicznej wiadomości
w sposób niestanowiący naruszenia niniejszej umowy lub są znane Stronie z innych źródeł.
3. Zobowiązanie do zachowania poufności określone w ust.1 nie narusza obowiązku którejkolwiek
ze stron do dostarczania informacji uprawnionym do tego organom na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, jak również nie narusza uprawnień Stron do podawania
do publicznej wiadomości ogólnych informacji o ich działalności.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących postanowień Wytycznych
bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów – stanowiących Załącznik Nr 5 do niniejszej
umowy.
5. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę Wytycznych, o których mowa w ust. 4, uprawnia
Zamawiającego do natychmiastowego rozwiązania umowy i stanowi podstawę żądania
pokrycia powstałej szkody na zasadach ogólnych.
6. W przypadku zmian Wytycznych, o których mowa w ust. 4, Zamawiający zobowiązuje
się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Wykonawcy o nowych Wytycznych
i przekazania Wykonawcy ich aktualnej wersji.
7. Wszelkie informacje uzyskane podczas realizacji umowy będą wykorzystywane wyłącznie do
celów związanych z umową, z zachowaniem zasad wynikających z ustawy z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

§ 11
Zmiany umowy
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy, w szczególności w następującym zakresie:
1) zmiany danych adresowych Stron;
2) zmiany „Wytycznych bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów” – w takim przypadku
wiążąca będzie nowa treść ww. dokumentu;
3) zmiany terminów realizacji Przedmiotu Umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować;
4) zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy oraz związane z tym zmniejszenie wartości
umowy, wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które to
przyczyny każda ze Stron musi udokumentować.
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§ 12
Postanowienia końcowe
1. Umowa niniejsza wchodzi w życie w dniu jej zawarcia.
3. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z umowy, Strony zobowiązują się
rozstrzygać je w drodze porozumienia.
4. Spory lub roszczenia wynikające z realizacji niniejszej umowy, które nie zostały
rozstrzygnięte w trybie opisanym w ust. 2, poddane zostaną do rozstrzygnięcia sądu
powszechnego w Warszawie, właściwego według siedziby Zamawiającego.
5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
6. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
1) Załącznik Nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2) Załącznik Nr 2: Kalkulacja - Oferta Wykonawcy.
3) Załącznik Nr 3: Protokół odbioru częściowego.
4) Załącznik Nr 4 : Końcowy protokół odbioru.
5) Załącznik Nr 5: Wytyczne bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów.
6) Załącznik Nr 6: Elementy graficzne.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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