Umowa nr CNK…../18/…….(projekt)
zawarta w Warszawie w dniu …………. 2018 r.,
zwana dalej „Umową”
pomiędzy:
Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390) przy ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st.
Warszawy pod numerem 2/06, REGON 140603313, NIP 701-002-51-69, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………..
reprezentowanym przez: …………………………………,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi także dalej oddzielnie „Stroną” lub łącznie „Stronami”.
W wyniku udzielenia zamówienia publicznego procedura nr ……………………………… na usługi społeczne, na
podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
ze zm.), została zawarta Umowa o następującej treści:

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
kompleksowych usług cateringowych w związku z organizowanymi przez Zamawiającego
spotkaniami (zwanymi dalej oddzielnie „Spotkaniem”, a łącznie „Spotkaniami”) w ramach
projektu „Szkoła bliżej nauki – stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez
zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą
eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania
przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie
przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych”.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020.
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2. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usług
polegających na:
1) przygotowaniu wraz z dostawą zestawów lunchowych (lunchboksy),
2) przygotowaniu wraz z dostawą i świadczeniem serwisu kawowego ciągłego,
3) przygotowaniu wraz z dostawą i świadczeniem serwisu kawowego i lunchu,
4) przygotowaniu wraz z dostawą i świadczeniem serwisu kawowego,
5) przygotowaniu wraz z dostawą i świadczeniem serwisu kawowego i lunchu w formie
lunchboksów,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w szczególności:
1)

posiłków i napojów dla gości każdego Spotkania zgodnie z Szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy,

2)

sztućców i serwetek, stołów bufetowych wraz z nakryciami,

3)

kompleksowej i profesjonalnej obsługi podczas każdego Spotkania,

4)

transportu posiłków i sprzętu niezbędnego wraz z materiałami wskazanymi w pkt. 2)
powyżej do siedziby Zamawiającego.

4. Przedmiot Umowy będzie realizowany w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu
wskazanym przez Zamawiającego na terenie województwa mazowieckiego, przy czym
zgłoszone zapotrzebowanie realizacji danej usługi zawierające m.in szczegółowe miejsce,
termin i ilość osób danego Spotkania oraz szczegóły organizacyjne zostaną

wskazane

Wykonawcy przez Zamawiającego w trybie roboczym na co najmniej 5 dni kalendarzowych
przed datą planowanego Spotkania. Zamawiający zastrzega, iż w sytuacjach nagłych może
zgłosić

zapotrzebowanie

na

1

dzień

kalendarzowy

przed

planowanym

spotkaniem/wydarzeniem (max. 3 takie przypadki w okresie trwania umowy).
5. Przedmiot Umowy realizowany przez Wykonawcę w związku z danym Spotkaniem zwany jest
dalej w Umowie „Obsługą cateringową Spotkania”.
6. Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji przedmiotu Umowy zostały określone w
Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy oraz
ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie Przedmiotu Umowy w całości lub w części
podwykonawcom. Z ich działania bądź zaniechania Wykonawca odpowiada jak

własne

działania bądź zaniechania.
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§2
Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z najwyższą starannością, wynikającą
z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z oczekiwaniami Zamawiającego i przy ich
uwzględnieniu zrealizuje przedmiot Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że nie ma żadnych przeszkód natury technicznej, prawnej, ani
finansowej, które mogą uniemożliwić mu wykonanie Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz zobowiązuje się
utrzymania tegoż ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania Umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu
Umowy, w tym:
1) spełnia wymagania dotyczące jakości zdrowotnej żywności, przestrzegania zasad
higieny oraz warunki produkcji i obrotu żywnością, zgodnie z Ustawą z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 149)
oraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy,
2) posiada wszelkie niezbędne zgody i pozwolenia, wydane przez Główny Inspektorat
Sanitarny,
3) gwarantuje profesjonalną obsługę kucharską i kelnerską,
4) posiada odpowiednio przystosowany, zgodnie z obowiązującym prawem, środek
transportu do przewozu żywności,
5) posiada odpowiednio przystosowane, zgodnie z obowiązującym prawem, pojemniki
do przewozu żywności,
6) dostarczone

produkty

żywnościowe

będą

świeże,

potrawy

gotowane

będą

przyrządzone tego samego dnia, co świadczenie usług cateringowych,
7) zastawa będzie czysta nieuszkodzona i wysterylizowana zgodnie z przepisami w tym
zakresie obowiązującymi,
8) pracownicy wykonujący bezpośrednio obsługę kelnerską będą ubrani w jednakowe
uniformy,
9) Wykonawca będzie dbał o czystość i porządek w przestrzeniach, gdzie będzie
serwowany catering.
6. Niezależnie od powyższego Wykonawca oświadcza, że:
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1) ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone
Zamawiającemu w ramach wykonywania przedmiotu Umowy,
2) ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty materiałów, urządzeń lub
wyposażenia znajdującego się w miejscu realizacji obsługi cateringowej Spotkania
należącego do Zamawiającego oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się
w miejscu realizacji usługi będącej przedmiotem Umowy, a należącym do
Zamawiającego. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i
należytego wykonania przedmiotu Umowy.
7. Za działania bądź zaniechania osób i podmiotów skierowanych do realizacji Przedmiotu Umowy
Wykonawca odpowiada jak za własne działania bądź zaniechania.
8. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że przygotuje i dostarczy posiłki w ilości i o gramaturach
podanych w załączniku nr 3 do Umowy.
9. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o współfinansowaniu wynagrodzenia z tytułu
realizacji umowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
10. W przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w ofercie, iż w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia czynności będą wykonywane przez zatrudnioną

osobę posiadającą stopień

niepełnosprawności, która spełnia warunki klauzuli społecznej, o których mowa w ogłoszeniu o
zamówieniu rozdział IV ust. 4, Wykonawca zobowiązuje się podać niezbędne dane
umożliwiające weryfikację informacji, w szczególności numer orzeczenia o niepełnosprawności,
przed przystąpieniem do świadczenia usługi każdorazowo na żądanie Zamawiającego.
Odmowa lub brak podania niezbędnych danych umożliwiających weryfikację informacji będzie
skutkować zastosowaniem przez Zamawiającego kary umownej za nienależyte wykonanie
Umowy, o której mowa w § 6 ust. 5 Umowy.
11. W przypadku złożenia deklaracji potwierdzającej wykonanie zamówienia przy udziale osób
niepełnosprawnych Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać tego zobowiązania w toku
realizacji Umowy pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kar umownej za nienależyte
wykonanie Umowy o której mowa w § 6 ust. 5 Umowy. Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej,
która spełnia warunki klauzuli społecznej powinno trwać nieprzerwanie

przez cały okres

realizacji Umowy, z zastrzeżeniem, iż w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę
zatrudnioną lub przez Wykonawcę przed zakończeniem okresu na jaki została zatrudniona,
Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby niepełnosprawnej,
spełniającej kryteria klauzuli społecznej. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany
jest niezwłocznie udokumentować fakt zmiany stosunku pracy z osobą o której mowa w zdaniu
poprzednim pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kar umownej za nienależyte
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wykonanie Umowy, o której mowa w § 6 ust. 5 Umowy
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia na Obsługę cateringową spotkania tylko
wybranych, spośród wymienionych w Formularzu ofertowym, usług cateringowych. W każdym
przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy, będzie ustalane każdorazowo na podstawie
zleconych i faktycznie wykonanych usług cateringowych – zgodnie z cennikiem, zawartym w
Formularzu ofertowym Wykonawcy.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia ilości i jakości dostarczonych w ramach
przedmiotu Umowy produktów spożywczych dokonując ważenia poszczególnych porcji.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania Spotkania lub zmiany jego terminu, bez prawa
Wykonawcy do odszkodowania, najpóźniej na 48 godzin przed terminem rozpoczęcia
Spotkania.
§3
Zobowiązania i oświadczenia Zamawiającego
1.

Zamawiający zobowiązuje współpracować z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do realizacji
przedmiotu Umowy.

2.

Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do miejsca, w którym Wykonawca będzie realizował
przedmiot Umowy, w tym dostęp do energii elektrycznej oraz niezbędne zaplecze.
§4
Realizacja Umowy

1.

Wykonawca będzie realizował Umowę w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 31
czerwca 2019 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na
realizację zamówienia z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2.

Orientacyjne terminy poszczególnych Spotkań, podczas których ma być realizowana usługa,
wskazane są w załączniku nr 3 do Umowy.

3.

W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot Umowy jest wykonywany niezgodnie
z Umową, Zamawiający będzie uprawniony do wskazywania Wykonawcy na bieżąco uwag lub
zastrzeżeń do wykonywanych czynności. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
zastosowania się do wskazówek Zamawiającego.

4.

W przypadku, gdy zgłaszane uwagi i zastrzeżenia będą mogły mieć wpływ na rozliczenie
przedmiotu Umowy, Zamawiający będzie je odnotowywał na protokole odbioru stanowiącym
załącznik nr 2 (dalej zwany „Protokołem Odbioru”), który będzie podpisany przez Strony zgodnie
z ust. 6 poniżej po realizacji każdego Spotkania.
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5.

W przypadku gdy Wykonawca nie zastosuje się do uwag Zamawiającego zgłaszanych zgodnie
z ust. 3 powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie
natychmiastowym.

6.

Potwierdzenie realizacji przedmiotu Umowy odbędzie się poprzez podpisanie Protokołu
Odbioru po zakończeniu Spotkania oraz po kompleksowym uprzątnięciu przez Wykonawcę
miejsca, w którym świadczone były usługi (w tym uprzątnięciu odpadków po posiłkach).

7.

Uwagi i zastrzeżenia poczynione przez Zamawiającego w Protokole Odbioru będą stanowiły
podstawę do naliczenia kar umownych wskazanych w § 6 Umowy.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
1.

Za prawidłowe wykonanie całości przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
w łącznej wysokości nieprzekraczającej …………………. zł brutto (słownie złotych brutto:
……………………………………………….., 00/100), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą
Załącznik nr 1 do Umowy.

2.

Ostateczna wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zleconą i faktycznie wykonaną
obsługę Spotkań wynikać będzie z cennika wskazanego w ofercie Wykonawcy. Ceny
jednostkowe podane w Formularzu ofertowym Wykonawcy pozostają niezmienne przez cały
okres obowiązywania Umowy.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie płatne w częściach, każdorazowo za
wykonanie obsługi Spotkań w danym miesiącu na podstawie prawidłowo wystawionej i
dostarczonej do Zamawiającego faktury VAT po prawidłowej realizacji całości przedmiotu
Umowy w danym miesiącu.
4. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej nie podlega podwyższeniu i obejmuje wykonanie
wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy, a w szczególności:
wynagrodzenie, koszty użytkowania własnego sprzętu i inne opłaty nie wymienione, a które
mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, zysk, narzuty, ewentualne opusty, podatki,
w tym podatek VAT oraz pozostałe czynniki cenotwórcze.
5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT
doręczonej Zamawiającemu przez Wykonawcę. Warunkiem wypłaty wynagrodzenie będzie
podpisanie przez Strony Protokołu Odbioru potwierdzającego prawidłową realizację Umowy,
podpisanego przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń.
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6. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze VAT złożonej przez Wykonawcę.
7. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
8. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia mu należnego na
inny podmiot lub osobę fizyczną.
10. Zamawiający ma prawo zmienić liczbę osób biorących udział w poszczególnych Spotkaniach
lub liczbę zamawianych porcji zgłoszonych w zapotrzebowaniu na daną usługę cateringową
spotkania/wydarzenia o +/- 20 % nie później niż na 48 godzin bezpośrednio przed terminem
rozpoczęcia każdego ze Spotkań. W przypadku zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyłącznie za usługę
uwzględniającą zmianę. Informacja zostanie przekazana Wykonawcy w trybie roboczym.
11. Zamawiający nie gwarantuje realizacji przedmiotu Umowy w wysokości maksymalnego
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej. W przypadku realizacji Spotkań na łączną
kwotę mniejszą niż określona w ust. 1 Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne
roszczenia, w szczególności o charakterze finansowym.
12. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie sfinansowane w ramach projektu Szkoła bliżej nauki stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania
opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji
nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w
zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój
kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez
realizację projektów edukacyjno-badawczych”, który jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020”.
§6
Odpowiedzialność
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy,
chyba,

że

niewykonanie

lub

nienależyte

wykonanie

Umowy

nastąpiło

z powodu „siły wyższej”. Przez „siłę wyższą” rozumieć należy wystąpienie zdarzenia losowego
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć oraz któremu nie
można było zapobiec.
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2. W przypadku niewykonania usługi cateringowej dotyczącej Spotkania Wykonawca zapłaci na
rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 25 % wartości wynagrodzenia brutto
należnego za daną Obsługę cateringową Spotkania ustaloną zgodnie z treścią cennika
zawartego w Ofercie Wykonawcy.
3. W przypadku opóźnienia w realizacji usługi cateringowej Spotkania, Wykonawca zapłaci na
rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia brutto należnego
za daną obsługę cateringową Spotkania ustaloną zgodnie z treścią cennika zawartego w
Ofercie Wykonawcy, za każde 15 minut opóźnienia.
4. W przypadku nienależytego wykonania usługi cateringowej dotyczącego Spotkania innego niż
wskazane w ust. 3 powyżej, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto należnego za daną usługę cateringową
Spotkania ustaloną zgodnie z treścią cennika zawartego w Ofercie Wykonawcy, za każde
naruszenie któregokolwiek z postanowień Umowy.
5. W przypadku nienależytego wykonania umowy z tytułu odmowy lub nie podania danych,
zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 10 i 11 niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz
Zamawiającego karę umowną w wysokości 500 zł za każde naruszenie.
6. Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy przewidzianej w niniejszym paragrafie
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub utratę sprzętu Wykonawcy
podczas realizacji przedmiotu Umowy.
8. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający
potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak pomniejszone
wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy.
9. W przypadku dwukrotnego, w okresie obowiązywania Umowy, naliczenia przez Zamawiającego
kary umownej, o której mowa w ust. 2 i 5 powyżej, Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania
Umowy bez wypowiedzenia. Zamawiający zachowuje prawo do rozwiązania Umowy zgodnie z
tą przesłanką w ciągu 4 dni od dnia jej spełnienia.
10. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie określonej w ust. 9 powyżej, Zamawiający może
żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto Umowy, wskazanej w § 5 ust.1
Umowy.
11. W przypadku rozwiązania Umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie tę część wynagrodzenia, która odpowiada
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zleconym i faktycznie wykonanym do dnia rozwiązania Umowy obsługom cateringowym
Spotkań.
12. Zamawiający jest uprawniony do zaspokajania z zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy, w szczególności roszczeń odszkodowawczych oraz roszczeń z tytułu kar umownych,
po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o wysokości roszczeń i przyczynach
skorzystania z zabezpieczenia.
§7
Zabezpieczenie
1. Wykonawca tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniósł zabezpieczenie
należytego wykonania Umowy w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) ceny całkowitej
brutto podanej w ofercie, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, tj. …………….w formie:
……………………………..
2. Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy w celu pokrycia swoich roszczeń wobec Wykonawcy, z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o
wysokości roszczeń i przyczynach skorzystania z zabezpieczenia.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone w terminie 30 (słownie:
trzydziestu) dni po zakończeniu trwania Umowy i potwierdzeniu przez Zamawiającego, że została
ona należycie wykonana
§8
Poufność
1.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie wszystkich informacji
przekazanych

przez Zamawiającego, niezależnie

od formy przekazania,

ich treści

i czasu przekazania.
2.

Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać przekazanych mu przez Zamawiającego
informacji

niezbędnych

do

wykonania

Umowy,

w

innych

celach

niż

określone

w Umowie.
§9
Rozwiązanie Umowy
1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w każdym czasie z powodu
istotnego i rażącego naruszenia obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy.

2.

W sytuacji o której mowa w ust. 1 powyżej wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje.
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§ 10
Rozwiązywanie sporów
Strony

będą

starały

się

rozwiązać

w

drodze

negocjacji

ewentualne

spory

związane

z realizacją Umowy. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sposób opisany w zdaniu
poprzedzającym spory związane z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Postanowienia końcowe
1.

Osobą odpowiedzialną za wykonanie Umowy ze strony Zamawiającego jest

Pan

……………………….. adres e-mail: ……………………… tel. ………………………
2.

Osobą

odpowiedzialną

za

wykonanie

Umowy

ze

strony

Wykonawcy

jest

Pan/i

……………………………. adres e-mail: ………………………… tel. ………………………
3.

Zmiana osób, o jakich mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie stanowi zmiany treści umowy i obowiązuje
od dnia skutecznego powiadomienia drugiej strony w trybie roboczym.

4.

Ilekroć w Umowie jest mowa o trybie roboczym, Strony rozumieją przez to komunikację przy
użyciu poczty elektronicznej na adresy wskazane w ust. 1 i 2 powyżej.

5.

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

6.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa określonego w art. 144 ust 1
ustawy Pzp

7.

Wszelkie zmiany Umowy, o których mowa w ust 6 wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności

8.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

9.

Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez Strony.
Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:
Załącznik Nr 1 – Formularz oferty
Załącznik Nr 2 - Wzór Protokołu Odbioru.
Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik numer 2 do Umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI
POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA PRZEDMIOTU UMOWY
dalej zwany „Protokołem”
1.

Niniejszym

Zamawiający

potwierdza

wykonanie

przez:……………………………..

……………………………………………………………………………………………….
Przedmiotu Umowy Nr ……………… w zakresie:
………………………………………………………………………
2.

Przedmiot Umowy został przekazany zgodnie z terminem

przekazania wynikającym

z Umowy, tj. dnia …………… r.
3.

Przekazany

przedmiot

Umowy

został

przyjęty

przez

osobę

odpowiedzialną

za realizację Umowy ze strony Zamawiającego, Pana ……………
……………………………………..

………………………………………

Data i podpis

Data i podpis Zamawiającego

UWAGI
Zamawiający zgłasza następujące wady/usterki/niezgodności z przedmiotem Umowy/braki:
a. ………………………
b. ………………………
c.

………………………
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……………………………………..
Data i podpis

………………………………………
Data i podpis Zamawiającego

DECYZJA Zamawiającego
1.

Zamawiający potwierdza, iż przedmiot Umowy został wykonany zgodnie z zawartą Umową.

2.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………..
Data i podpis

………………………………………
Data i podpis Zamawiającego

* niepotrzebne skreślić
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