Projekt umowy

UMOWA

Roboty modernizacyjne związane z wymianą taśmociągu w
UP Kolbuszowa
zawarta w Krakowie dniu .........................2017 r. pomiędzy:
POCZTĄ POLSKĄ Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000334972, NIP 525-000-73-13, Regon 010684960, kapitał zakładowy 774.140.000 zł
w całości wpłacony, w imieniu i na rzecz której działa
PION INFRASTRUKTURY
OBSZAR OPERACYJNY ds. NIERUCHOMOŚCI W KRAKOWIE
ul. Prokocimska 6
30-900 KRAKÓW
reprezentowany na podstawie pełnomocnictwa przez:
Sylwię Kowal – Dyrektora Pionu Infrastruktury Obszaru Operacyjnego
ds. Nieruchomości w Krakowie
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,
a:
………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez :
1. ………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy, wybranej
przeprowadzonym na podstawie uregulowań wewnętrznych Zamawiającego.

w postępowaniu

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą:
„Roboty modernizacyjne związane z wymianą taśmociągu w UP Kolbuszowa ”
zgodnie ze złożoną ofertą.

§2
Zakres rzeczowy umowy
Przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1, obejmuje :
- projekt montażu taśmociągu,
- demontaż istniejącego taśmociągu z instalacją zasilającą,
- zakup taśmociągu o parametrach określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym,
- montaż taśmociągu wraz z instalacją,
- uruchomienie i dostosowanie do pracy,
- wykonanie robót modernizacyjno –budowlanych przy wymianie taśmociągu ( roboty betonowe,
malarskie i drobne roboty blacharsko ślusarskie),
- wyszczególnienie zastosowanych materiałów budowlanych wraz z aprobatami i certyfikatami.
§3
1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 8 tygodni od dnia przekazania placu
budowy.
2. Roboty odbywać się będą w czynnym obiekcie, w godzinach ustalonych z użytkownikiem obiektu
oraz Inspektorem Nadzoru.
§4
Wynagrodzenie za przedmiot umowy:
Strony postanawiają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie
ryczałtowe.
Maksymalna wartość przedmiotu umowy wynosi:
Wartość netto ………………….…… zł
słownie: ……………………………………………… …/100
Podatek VAT ………………………..zł
słownie: …………………………………….………… …/100
Wartość brutto: …………………….. zł
słownie: ………………………………………………. .../100
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym dokonywane będą w złotych polskich.
§5
Nadzór budowy:
1. Kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy będzie: …………………….
2. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiającego będzie:
………………………. – tel. ………………….

§6
1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, niezbędne kwalifikacje, odpowiednie
uprawnienia, jak również odpowiedni potencjał ludzki i techniczny, potrzebne do należytej
realizacji przedmiotu zamówienia, a Kierownik robót posiada właściwe uprawnienia budowlane
oraz spełnia warunki, o których mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach
inżynierów budownictwa (t.j.: Dz.U. 2016.1725).
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z pełnowartościowych materiałów, tj. pierwszego
gatunku, atestowanych i dopuszczonych do stosowania w budownictwie, a typ taśmociągu
zamontowany jak w ofercie. Wykonawca oświadcza, że asortyment składający się na przedmiot
zamówienia spełnia wymagania:

- jest wolny od wszelkich wad fizycznych;
- nie jest objęty prawami osób trzecich oraz jest wolny od jakichkolwiek obciążeń;
- jest fabrycznie nowy i nie posiada żadnych cech świadczących o jego użytkowaniu;
- w pełni odpowiada obowiązującym w Polsce przepisom, normom i normatywom.
3. Koszt materiałów wliczony jest w wynagrodzenie, o którym mowa w §4.
4.Wykonawca utrzymywał będzie teren w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, poprzez
systematyczne usuwanie wszelkich zbędnych materiałów.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone właścicielowi obiektu,
innym użytkownikom lub osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu zamówienia,
6. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej na 3 dni przed dniem
rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, imiennego wykazu osób upoważnionych do realizacji
umowy, zawierającego serię i nr dowodu tożsamości. Aktualizacja wykazu nie stanowi zmiany
treści umowy i nie wymaga sporządzania aneksu.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do asysty w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego kwotę w wysokości 5% wartości brutto zamówienia
w
wysokości
.............................................................................................zł
słownie:................................................................................................................................w
formie …………................................... tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy
oraz pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
9. Kwota wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zwolniona:
a) 70% wpłaconej kwoty zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty podpisania końcowego
protokołu bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia,
b) 30% wpłaconej kwoty zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za
wady, po zakończonym pozytywnym przeglądzie przedmiotu zamówienia.
10. Zwrot zabezpieczenia nastąpi na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy wraz z
odsetkami wynikającymi z oprocentowania rachunku, na którym przechowywana była kwota
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający wypłaci niniejszą kwotę po
potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku oraz pomniejszoną o prowizję
bankową za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę.
11. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 8 wysokość zabezpieczenia
z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonego wskaźnika wartości
przedmiotu zamówienia lub, jeżeli z powodu zwiększenia się wartości przedmiotu zamówienia
zabezpieczenie należało będzie zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione
zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez Zamawiającego.

§7
Odbiór robót :
1. Odbiór zadania jednorazowy, obejmuje całość przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość przedmiotu umowy do
odbioru końcowego .
3. Inspektor Nadzoru potwierdzi gotowość zadania do odbioru, po czym Zamawiający przystąpi do
czynności związanych z odbiorem końcowym.
4. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu komplet
dokumentów wymaganych do odbioru a wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U.2016.290 ze zm),
w szczególności:
a) instrukcje obsługi i gwarancje,
b) atesty i aprobaty techniczne,
c) protokół uruchomienia itp.
Wszelkie dokumenty przekazane przez Wykonawcę zostaną sporządzone w języku polskim.

5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich
trudnościach wynikłych w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy, nie później jednak
niż w dniu następującym bezpośrednio po dniu, w którym doszło do wystąpienia trudności.
6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego udzielania Zamawiającemu - na jego żądanie
- wszelkich informacji o przebiegu realizacji postanowień umowy.
7. Zamawiający ma prawo do kontrolowania postępu prac związanych z realizacją umowy.
8. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z niniejszą
umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania oraz usunięcia
ewentualnych wad/nieprawidłowości i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić
albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej,
na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu będą
przysługiwały następujące uprawnienia:
a) gdy wady będą się nadawały do usunięcia, Zamawiający będzie mógł odmówić odbioru
przedmiotu zamówienia do czasu ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie,
b) gdy wady nie będą się nadawały do usunięcia, lecz nie będą one uniemożliwiały
użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający będzie
mógł obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o wartość robót wykonanych wadliwie,
c) gdy wady nie będą się nadawały do usunięcia i będą one uniemożliwiały użytkowanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający będzie mógł odstąpić od
umowy lub żądać wykonania robót po raz drugi,
d) w razie nie usunięcia wad w zakreślonym terminie – w przypadku gdy wady będą się
nadawały do usunięcia – Zamawiający będzie upoważniony do ich zastępczego usunięcia
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. Strony postanawiają, że z poszczególnych czynności odbioru będzie sporządzony protokół
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na
usunięcie stwierdzonych wad.
11. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego
oraz Inspektora Nadzoru o usunięciu wad oraz niezwłocznego wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych robót jako wadliwych.

§8
Fakturowanie robót :
1. Fakturowanie odbywać się będzie jednorazowo fakturą końcową.
2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez Zamawiającego protokół
końcowy bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.
4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.
5. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy nr……………….., w terminie 21 dni od daty skutecznego doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zmiana numeru rachunku bankowego
wymaga zawarcia aneksu do umowy.
6. Fakturę VAT należy wystawić i doręczyć dla:

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Krakowie
ul. Prokocimska 6
30-900 Kraków
NIP 525-000-73-13
7. Za datę zapłaty uważa się każdorazowo datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§9
Gwarancje :
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą i najwyższą starannością
zapewniając, że przedmiot umowy będzie wolny od wad i usterek.
2. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji wynosi 36
miesięcy.
3. Termin gwarancji i termin rękojmi za wady biegną od daty podpisania końcowego protokołu
bezusterkowego odbioru zamówienia.
4. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność względem Zamawiającego za wszelkie wady
i usterki zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy, jak również świadczące
o jego wykonaniu niezgodnie z przepisami prawa, umową, przedmiarami robót oraz
kosztorysem ofertowym.
5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego i nieodpłatnego usunięcia
wad i usterek powstałych w przedmiocie umowy.
6. Zamawiający zawiadomi każdorazowo Wykonawcę o wykryciu wady poprzez pisemne
powiadomienie wyznaczając termin oględzin i sporządzenia protokołu.
7. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do usunięcia zgłoszonych wad i usunąć
je niezwłocznie, nie później niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad i usterek w wyznaczonym
terminie lub ich nieusunięcia w wyznaczonym terminie (w przypadku gdy usunięcie wad będzie
możliwe), Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
9. Strony dokonają przeglądu gwarancyjnego w ostatnim dniu terminu gwarancji, a stwierdzone
wówczas usterki/nieprawidłowości Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji.
10. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy,
niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości.

§ 10
Kary umowne:
1. Strony postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Wykonawca jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Zamawiającego określonych kwot z
tytułu kar umownych:
a) 0,5% wartości przedmiotu zamówienia brutto, o którym mowa w § 4 za każdy dzień
opóźnienia w terminie końcowego odbioru zadania,
b) 0,5% wartości przedmiotu zamówienia brutto, o którym mowa w § 4 za każdy dzień
opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub
gwarancji,
c) 20% wartości przedmiotu zamówienia brutto, o którym mowa w § 4 w przypadku, gdy
Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub
Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie.

3. Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Wykonawcy określonych kwot z tytułu
kar umownych:
a) 50 PLN za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru robót,
b) 20% wartości przedmiotu zamówienia brutto, o którym mowa w § 4 w przypadku gdy
Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn, zawinionych przez Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
5. Wyliczenia należnych kar umownych przedłożone zostaną w formie załącznika do noty
księgowej.
6. Zapłata należnych kar umownych nastąpi w terminie 21 dni od daty doręczenia noty księgowej.
7. Kary umowne naliczane będą od wartości brutto przedmiotu zamówienia.
8. Dokonanie przez Wykonawcę przelewu wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy na
osoby trzecie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem
bezskuteczności cesji.
9. Kwotę kar umownych, wynikających z ust. 2, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie zamówienia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 11
Odstąpienie od umowy
1. W razie wystąpienia 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. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, z
wyjątkiem wynagrodzenia za wykonaną część umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający powiadomi
pisemnie Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych - w terminie 30 dni od otrzymania przez
Wykonawcę pisemnego powiadomienia. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały
żadne roszczenia, z wyjątkiem wynagrodzenia za wykonaną część umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów
wypowiedzenia, tj. ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:
a. zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,
b. zostanie wszczęte postępowanie mające na celu zajęcie majątku Wykonawcy,
c. Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego,
d. Wykonawca opóźnia się w przystąpieniu do wykonania usługi wchodzącej w zakres
przedmiotu umowy dłużej niż ....... dni robocze, mimo wezwania go przez
Zamawiającego do wykonania usługi.;
e. Wykonawca bezpodstawnie przerwał realizację umowy i nie wykonuje robót przez okres
dłuższy niż 2 dni;
4. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku rażącego
naruszenia istotnych postanowień umowy.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
6. Wypowiedzenie umowy przez każdą ze Stron, jak i jej rozwiązanie bez wypowiedzenia (ze
skutkiem natychmiastowym) wymaga każdorazowo formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.

7. Strona, która odstąpiła od umowy sporządzi w porozumieniu z drugą Stroną pisemny
zbiorczy protokół z dotychczas zrealizowanych zobowiązań, podsumowujący dotychczasową
współpracę Stron w zakresie wykonania niniejszej umowy.
8. Ustęp 7 stosuje się odpowiednio do wszystkich przypadków rozwiązania umowy.

§12
Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za:
1) Szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wyrządzone przez Wykonawcę, jego
pracowników oraz inne osoby, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonaniu
przedmiotu niniejszej umowy - Zamawiającemu, jego pracownikom oraz osobom trzecim
przebywającym w rejonie realizowanych przez Wykonawcę usług;
2) Szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do materiałów,
sprzętu i innego mienia ruchomego Zamawiającego, jego pracowników oraz osób którymi
Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, jak
również osób trzecich, znajdującego się w miejscu wykonywania robót podczas realizacji
przedmiotu zamówienia;
3) Inne szkody wynikające ze zniszczenia własności Zamawiającego, jego pracowników
oraz osób trzecich, spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz osób
wymienionych w pkt 1;
4) Nieprzestrzeganie zasad oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów
przeciwpożarowych, niezastosowanie się do obowiązków wynikających z niniejszej
umowy oraz obowiązujących przepisów prawa przez: pracowników Wykonawcy, osoby
działające w jego imieniu lub osoby trzecie, którymi Wykonawca będzie się posługiwał
realizując przedmiot umowy.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za swoich pracowników oraz za inne osoby, którymi się
posługuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy - za ich działania oraz zaniechania, tak
jak za własne działania i zaniechania.
5. Strony oświadczają, iż Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie
pozostawione w miejscu wykonywania przedmiotu umowy przez: Wykonawcę, jego
pracowników oraz inne osoby, przy pomocy których Wykonawca będzie realizował
przedmiot niniejszej umowy.
§ 13
1. Zamawiający zastrzega, iż wszelkie informacje o Zamawiającym uzyskane przez Wykonawcę
w trakcie realizacji umowy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst
jedn.:Dz.U.2003.153.1503 z późn. zm.), niezależnie od tego, czy oznaczono je jako „tajemnica
przedsiębiorstwa”.
2. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 1
w zakresie wykraczającym poza cel umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie istotnych
interesów Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 także
po ustaniu niniejszej umowy, bez względu na sposób i przyczynę jej ustania.

4. Wykonawca
potwierdza,
że
jest
świadomy
odpowiedzialności
wynikającej
z przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tekst jedn.:Dz.U.2003.153.1503 z późn. zm.) i zobowiązuje się pouczyć osoby, które w imieniu
Wykonawcy lub na jego rzecz będą realizowały postanowienia umowy, o treści niniejszego
paragrafu oraz o odpowiedzialności, o której w nim mowa, a także zobowiązuje się przekazać
Zamawiającemu pisemne oświadczenia tych osób o dokonanym pouczeniu.
5. Wykonawca oraz osoby działające w imieniu lub na jego rzecz są zobowiązane
do realizacji wymagań ochrony fizycznej i technicznej Zamawiającego.
6. Wykonawca jako administrator danych powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych
osobowych w celu i w zakresie umożliwiającym należytą realizację postanowień umowy.
7. Zamawiający oświadcza, iż dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi
ochronę przetwarzanych danych, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami art. 36 - 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U.2016.922), oraz spełnia wymagania określone w
przepisach, o których mowa w art. 39a tej ustawy. W zakresie przestrzegania tych przepisów
Zamawiający ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.
8. Zamawiający oświadcza, iż powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych i
przeszkolonych, w zakresie ochrony danych osobowych, pracowników Zamawiającego.
9. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy powierzonych danych, także po
zakończeniu umowy.
§ 14
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron i muszą być
dokonane w formie pisemnej aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków
wskazanych w umowie.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Strony zobowiązane są do niezwłocznego pisemnego informowania siebie nawzajem
o wszelkich zmianach dotyczących swojej nazwy, siedziby, NIP, REGON oraz wpisu
do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej/KRS, danych kontaktowych
(w tym osób wyznaczonych do kontaktu na potrzeby realizacji niniejszej
umowy).
Niedopełnienie przedmiotowego obowiązku powoduje ten skutek, że pismo wysłane na adres
dotychczasowy Strony uznaje się za doręczone także wówczas, gdy zostanie zwrócone
z powodu nieaktualnego adresu.
4. W przypadku pisemnych powiadomień czy oświadczeń za dostarczone uznaje się pismo
przyjęte bezpośrednio lub listem poleconym za pośrednictwem operatora wyznaczonego, jak
i zwrócone przez Pocztę po dwukrotnej awizacji listu poleconego.

§ 15
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
prawa powszechnie obowiązującego .
§ 16
Spory mogące wystąpić ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane przez Sąd
Powszechny w Krakowie.

§ 17
Umowę sporządzono w trzech
jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:
- Program FU
- Oferta-kosztorys ofertowy
- Oświadczenia o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa

ZAMAWIAJĄCY:

1. ...........................................

WYKONAWCA:

1. .............................................

