
                   

Załącznik nr 2 do zapytania DAG-3941-4/2017 - PROJEKT UMOWY 

UMOWA NR DAG-………../2017 

 

zawarta w dniu ........................ 2017 roku w Krakowie pomiędzy :  

Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą: 31-157 Kraków, Plac Jana 
Matejki 13, NIP: 675-00-07-570, reprezentowaną przez Rektora Uczelni - prof. Stanisława 
Tabisza,  

w imieniu którego, na podstawie pełnomocnictwa, występuje:  
Kanclerz Uczelni - dr Jolanta Ewartowska  
przy kontrasygnacie Kwestor Uczelni - mgr Danuty Baniowskiej  

zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym”,  

a  

Firmą …………………………………………………………………………………… wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS, o kapitale zakładowym ………. zł, posiadającą nr REGON 
…………………….., NIP …………………… reprezentowaną przez :  

........................................................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………     
*(w/w zapisy dot. identyfikacji Wykonawcy będą miały zastosowanie w przypadku wyboru Wykonawcy będącego osobą prawną)  

alternatywnie, w przypadku osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą (w przypadku spółki cywilnej zamawiający uwzględni 
obydwu wspólników bądź ich pełnomocnika) zastosowanie będą miały zapisy:  

………………………….……… prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod nazwą …………………………….    
z siedzibą………………………………………, REGON……………….., NIP ……………………,  

zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”.  

 

Umowę zawarto na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy                                    
w postępowaniu nie wymagającym stosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - 
Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami), 
prowadzonym  w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień 
publicznych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie ekspertyzy ornitologiczno - 
chiropterologicznej zawierającej inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania 
chronionych gatunków zwierząt w tym ptaków  i nietoperzy, na podstawie ustawy o ochronie 
przyrody z dnia  16 kwietnia 2004 r. z późn. zm. w 4 budynkach Akademii Sztuk Pięknych im. 
Jana Matejki w Krakowie: przy pl. Matejki 13,  ul. Smoleńsk 9, Karmelicka 16 oraz ul. Syrokomli 
21, w związku z przygotowaniem do realizacji  projektów dotyczących prac termomodernizacyjnych, 
dofinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I, Działania 1.3, Poddziałania 
1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany dla następujących budynków  ASP w Krakowie 
wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków: 



                   
a) adres: pl. Matejki 13, 31-157 Kraków  

budynek w zabudowie śródmiejskiej,  

powierzchnia użytkowa: 3 980 m2,  

powierzchnia poddasza / strychu: 650 m2, (strych całkowicie zaadaptowany) 

kubatura: 18 358 m3,  

liczba kondygnacji: podziemna: 1; naziemne: 4  

wysokość kondygnacji w świetle – 4,00 – 4,60 m 

liczba klatek schodowych: 1 

b) adres: ul. Smoleńsk 9, 31-108 Kraków  

budynek w zabudowie śródmiejskiej,  

powierzchnia użytkowa: 3 838 m2,  

powierzchnia poddasza / strychu: 580 m2,  

kubatura: 17 727 m3,  

liczba kondygnacji: podziemna: 1; naziemne: 4 ; poddasze nieużytkowe: 1 

wysokość kondygnacji w świetle – 3,80 – 4,4,0 m 

liczba klatek schodowych: 2 

c) adres: ul. Karmelicka 16, 31-128 Kraków  

budynek w zabudowie śródmiejskiej,  

powierzchnia użytkowa: 2 270 m2,  

powierzchnia poddasza / strychu: 450 m2,  

kubatura: 13 125 m3,  

liczba kondygnacji: podziemna: 1; naziemne: 3 ; poddasze nieużytkowe: 1 

wysokość kondygnacji w świetle – 3,60 – 4,40 m 

liczba klatek schodowych: 2 

d) adres: ul. Syrokomli 21, 30-102 Kraków  

budynek w zabudowie śródmiejskiej,  

Budynek główny 

powierzchnia użytkowa: 2 843 m2,  

powierzchnia poddasza / strychu: 750 m2 

kubatura: 19 716 m3,  

liczba kondygnacji: podziemna: 1; naziemne: 4 ; poddasze nieużytkowe: 1 

wysokość kondygnacji w świetle – 3,00 – 4,00 m 

liczba klatek schodowych: 1 

Budynek oficyny 

powierzchnia użytkowa: 164 m2,  



                   
powierzchnia poddasza / strychu: 85 m2 

kubatura: 742 m3,  

liczba kondygnacji: podziemna: 1; naziemne: 2; poddasze nieużytkowe: 1 

wysokość kondygnacji w świetle – 2,80 – 3,00 m 

liczba klatek schodowych: 1 

3.  Wykonawca sporządzi odrębną ekspertyzę, dla każdego  z budynków  objętych umową, 
wymienionych w ust. 2 powyżej.  Opracowania należy wykonać  w języku polskim.   

4.     Opracowania winny  zawierać  w szczególności: 
1) charakterystykę kontrolowanych budynków;  
2) termin przeprowadzenia inwentaryzacji oraz opis użytego sprzętu;  
3) opis stwierdzonych gatunków;  
4) zalecany harmonogram przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych;  
5) propozycję wykonania kompensacji przyrodniczej;  
6) wykaz niezbędnych zezwoleń do prowadzenia prac;  
7) dokumentację fotograficzną stwierdzonych stanowisk (gniazd).  

5. Ekspertyzy muszą spełniać wymagania dotyczące ochrony ptaków i nietoperzy przed 
przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych wynikające z obowiązujących przepisów 
prawnych.  

6.  Ekspertyzy powinny być sporządzone zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 1997 r., nr 111, poz. 724 ze zmianami), oraz rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących 
zwierząt objętych ochroną (Dz.U. z 2004 r., Nr 220, poz. 2237); ustawy z dnia 16 września 
2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134).  

 

§ 2. 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  

1. Zamawiający zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcą w zakresie wykonania niniejszej 
umowy oraz do udzielania i udostępniania Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentów 
potrzebnych do realizacji postanowień umowy, a także umożliwi Wykonawcy 
przeprowadzenie wizji lokalnej w obiektach objętych przedmiotem umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do realizowania ustnych i pisemnych zaleceń Wykonawcy 
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a także do 
powołania swojego przedstawiciela do współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji 
przedmiotu umowy. 

3. Do obowiązków Zamawiającego związanych z realizacją umowy należy umożliwienie 
Wykonawcy dostępu do odpowiednich pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego lub do innego 
ustalonego przez Strony miejsca świadczenia Usług w sposób i w terminie uzgodnionym przez 
Strony i umożliwiającym Wykonawcy prawidłowe i terminowe wykonanie usług wchodzących 
w zakres niniejszej umowy. 

§ 3. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Dla każdego z budynków Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania 
Zamawiającemu ekspertyzy w dwóch egzemplarzach w formie papierowej (drukowanej) oraz 
w na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD)   w formacie  PDF wraz z plikami w formacie 
źródłowym np.: .doc, 



                   
2. Kompletną i zgodną z umową dokumentację Wykonawca przekaże Zamawiającemu w jego 

siedzibie w terminie określonym w § 4 niniejszej umowy. 

3. Dokumentem potwierdzającym wykonanie i odbiór przedmiotu umowy jest „Protokół 
zdawczo-odbiorczy” podpisany przez obie strony umowy, który stanowi jednocześnie 
podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

4. W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do 

ich usunięcia. Wezwanie takie nastąpi na piśmie lub mailowo natychmiast po stwierdzeniu 

błędów. W razie wezwania do usunięcia wad, Wykonawca dokona ich w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 7 dni od daty uzyskania 

informacji o konieczności dokonania poprawek pod rygorem odstąpienia od umowy zgodnie 

z § 8 ust. 1 lit. b) umowy. 

5. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego, o którym 
mowa w ust. 3 powyżej, traktuje się jako ostateczną datę wykonania przedmiotu umowy i od 
tego terminu rozpoczyna się bieg okresu rękojmi. 

6. Do odbioru prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego wyznacza 
się: …………………………………………., tel……………………….., e-mail…………………………………… 

§ 4. 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1, w terminie do dnia  30 
kwietnia 2017 roku.  

§ 5. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma, przyjęte ze złożonej oferty, 
wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ……………………… złotych, (słownie złotych: 
………………………………………………………), w tym: netto …………………złotych  i podatek VAT wg 
stawki …… %, w kwocie ……………… złotych.  

2. Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji oraz 
uwzględnia wszystkie koszty wykonania usługi, bez względu na okoliczności i źródła ich 
powstania oraz należny podatek VAT.  

3. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT nie powoduje konieczności zawarcia aneksu do niniejszej 
umowy. Z chwilą wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa zmieniających 
stawkę podatku VAT pozostającą w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, następuje 
ona automatycznie. 

4. Płatność z tytułu wykonania przedmiotu umowy zostanie dokonana po podpisaniu protokołu 
zdawczo-odbiorczego, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę  

5.  Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.   

6.  W przypadku nieterminowej płatności, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za każdy 
dzień zwłoki w zapłacie.  

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 6. 

PRAWA AUTORSKIE 



                   
1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

całość autorskich praw majątkowych  do ekspertyzy będącej przedmiotem niniejszej umowy 
(zwanej dalej w niniejszym paragrafie: utworem) z dniem jej odbioru przez Zamawiającego. 

2. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworu Wykonawca zgadza się na 
wyłączne wykonywanie przez Zamawiającego w odniesieniu do utworu i autorskich praw 
zależnych i udzielania dalszego zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych. 
Wynagrodzenie określone umową obejmuje także wynagrodzenia za niniejsze zezwolenie                      
i przeniesienie prawa do udzielania zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie 
przedmiotowymi utworami zależnymi w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji 
wymienionych w ust. 3 poniżej 

3. Wykonawca oświadcza, że z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych 
Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania przedmiotem niniejszej umowy w 
całości, jak również w dających się wyodrębnić częściach na wszystkich polach eksploatacji 
znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy a w szczególności:   

1) prawa do opracowania utworu polegającego na sporządzeniu utworów zależnych,  
w szczególności projektów architektonicznych, budowlanych i wykonawczych, 

2) prawa do wykonania robót budowlanych na podstawie utworów, 
3) prawa do ekspozycji, wystawiania, publicznego odtwarzania, wyświetlania, nadawania, 

remitowania oraz publicznego i niepublicznego udostępniania osobom trzecim w miejscu i 
czasie przez siebie wybranym 

4) utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami, w tym poprzez wykonywanie fotokopii, 
slajdów reprodukcji komputerowych, kopii zapisów magnetycznych i cyfrowych, 

5) wprowadzenia do pamięci komputera, wprowadzenie na strony internetowe Zamawiającego, 
6) publikowanie części lub całości, oryginału, kopii opracowań 
7) użyczanie, najmowanie i dzierżawienie, 
8) prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystania elementów dzieła, prawo do wykorzystania 

każdej odrębnej części, jak i całości opracowań wchodzących w przedmiot Umowy dla 
potrzeb dalszych opracowań wykonanych na zlecenie Zamawiającego. 

4. Zamawiający będzie miał w szczególności prawo do: 

a) wielokrotnego wykorzystania dokumentacji we wszystkich działaniach związanych                             
z prowadzonymi postępowaniami o zamówienie publiczne dotyczącymi obiektów, których 
dotyczą opracowania ekspertyz,   

b) wykorzystywania opracowań ekspertyz, wszelkich zawartych w przekazanej dokumentacji 
wizualizacji, ilustracji, rysunków, a także zawartych w opracowaniach opisów w 
materiałach promocyjnych dotyczących Zamawiającego, a także do publicznego 
prezentowania  w dowolnej formie zarówno w siedzibie Zamawiającego, jak i w innych 
miejscach w celu promocji działalności Zamawiającego, a także w celach informacyjnych. 

5. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie – 
zamawiającemu przysługuje prawo rozporządzenia i korzystania z dokumentacji – 
opracowaniach ekspertyz-  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami,                      
a prawa te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.  

§ 7. 

KARY UMOWNE 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy  
w formie kar umownych. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:  



                   
a) Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1  umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

b) Za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Wykonawcę lub Zamawiającego  
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1  umowy.  

c) Za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 
wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie 
przedmiotu umowy.  

§ 8. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu 
przysługuje, z zachowaniem prawa do pobrania z tego tytułu kary umownej, o której mowa  
w § 7 ust. 2, prawo odstąpienia od umowy w całości bądź w części w następujących sytuacjach: 

a) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy o 7 lub więcej dni w stosunku 
do terminu określonego w § 4 umowy, i w dodatkowym, wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie nie dłuższym niż 7 dni, nie wykonał umowy zgodnie z jej 
zapisami; 

b) Wykonawca dostarczył ekspertyzę o której mowa w  § 1 ust. 1  nie odpowiadającą 
warunkom  umowy lub zawierającą wady i w dodatkowym, wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, nie dłuższym niż 7 dni, nie wykonał umowy zgodnie z jej 
zapisami; 

c) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje 
przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi lub wykonuje go w sposób wadliwy 
lub zaniedbuje zobowiązania umowne;  

d) Wykonawca zaniechał realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności przerwał realizację 
robót przez okres dłuższy niż 5 dni;  

e) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonał cesji wierzytelności  
z niniejszej umowy;  

f) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy lub został wydany nakaz zajęcia majątku 
Wykonawcy, 

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 wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania części umowy.  

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone w formie pisemnej w terminie do 
14 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia oraz musi zawierać uzasadnienie .  

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli Zamawiający 
odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru wykonanego przedmiotu umowy lub podpisania 
protokołu zdawczo-odbiorczego.  

5. We wszystkich określonych w umowie przypadkach odstąpienia od umowy, niezależnie od 
strony odstępującej i przyczyn odstąpienia, Zamawiający zachowuje wszelkie prawa wynikające z 



                   
gwarancji i rękojmi za wady wykonanego i odebranego przez Zamawiającego zakresu przedmiotu 
umowy wykonanego przez Wykonawcę do czasu tego odstąpienia.  

6. Odstąpienie od umowy nie wpływa na istnienie i skuteczność roszczeń o zapłatę kar umownych. 

§ 8. 

RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne ekspertyzy będącej 
przedmiotem niniejszej umowy, zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji na 
potrzeby realizacji inwestycji, czy późniejszej dokumentacji projektowej. 

2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady ekspertyzy wygasają  
w stosunku do Wykonawcy prac z upływem 5 lat po odbiorze końcowym zadania wykonanego 
na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

3. O zauważonych wadach ekspertyzy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę. 

4. Zamawiający, który otrzyma wadliwą ekspertyzę lub jej część podlegającą odrębnemu 
odbiorowi, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy, może: 

1) Żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu na 
wysokość zwianych z tym kosztów, z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu 
nie przyjmie usunięcia wad i odstąpi od umowy z winy Wykonawcy 

2) Odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, gdy wady nie mają charakteru istotnego 
i nie dadzą się usunąć, po przeprowadzeniu negocjacji 

3) Jeżeli wady mają charakter istotny, a Wykonawca odmawia ich usunięcia  
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie 
innemu Wykonawcy, a kosztami obciążyć Wykonawcę. 

5. Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie dokumentacji w całości lub 
w części na potrzeby realizacji przyszłych inwestycji.  

§ 9. 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców/zlecić 
podwykonawcom, za działanie, których bierze pełną odpowiedzialność, następujący zakres usługi*:  

1) ………………………………………………………………………………………  
/Nazwa Podwykonawcy/ /zakres prac/  

2) ………………………………………………………………………………………  

/Nazwa Podwykonawcy/ /zakres prac/  

2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, 
jakby to były działania Wykonawcy.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za część zamówienia 
wykonaną przez podwykonawcę.  

§ 10. 

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  



                   
§ 11. 

DANE OSOBOWE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w treści niniejszej umowy 
dla potrzeb udostępnienia informacji publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.                    
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182, z późniejszymi zmianami) oraz 
ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 roku, poz. 782, 
z późniejszymi zmianami) - dotyczy osób fizycznych.  

§ 12.  

INNE POSTANOWIENIA  

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wyjaśnień 
dotyczących przedmiotu zamówienia i dokonywania ewentualnych poprawek lub 
uzupełnień. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
organizacyjnych, handlowych, technologicznych i technicznych dotyczących Zamawiającego 
oraz jego działalności stanowiących tajemnicę i niepodanych do wiadomości publicznej. 

§ 13. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego 
prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.   

2. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy  
dla siedziby Zamawiającego.  

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać wszelkich wierzytelności wynikających 
z niniejszej umowy.  

4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron.  

 

          Zamawiający                                                                           Wykonawca 


