WZÓR UMOWY
Nr WGSR-362-11- ……../2018
Na wykonanie usługi: „Digitalizacja archiwalnych tomów I-XIV (1984-2010) czasopisma Miscellanea
Geographica - Regional Studies on Development i publikacja w Internecie w otwartym dostępie”
W Warszawie w dniu ………………. 2018 r.
pomiędzy:
Uniwersytetem Warszawskim, Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych z siedzibą w Warszawie (00-927),
przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258, zwanym
dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

oraz

będącym płatnikiem VAT, posiadającym nr
NIP:

REGON:

działającym na podstawie

który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego nr WGSR-361-11/2018 na usługę pn. „Digitalizacja
archiwalnych tomów I-XIV (1984-2010) czasopisma Miscellanea Geographica - Regional Studies on
Development i publikacja w Internecie w otwartym dostępie”, realizowaną w ramach projektu prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej
ustawą, została zawarta umowa następującej treści:

§1
1.

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę zgodnie z wymaganiami
określonymi

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wraz z jej załącznikami), która stanowi

załączniku nr 2 do niniejszej umowy, zwaną dalej Usługą, która w szczególności obejmuje takie etapy, jak:

1) Digitalizację 345 artykułów składających się na archiwalne tomy (I – IX) czasopisma Miscellanea
Geographica Regional Studies on Developement do postaci plików pdf,
2) Dopisanie numerów DOI do 522 plików pdf artykułów składających się na archiwalne tomy (I – XIV)
czasopisma Miscellanea Geographica Regional Studies on Developement i przekazanei tych plików
Zamawiającemu,
3) Publikacja 522 artykułów (pliki pdf) składających się na archiwalne tomy (I – XIV) czasopisma
Miscellanea Geographica Regional Studies on Developement na portalu Internetowym do dnia 30.11.2018
roku w standardzie zgodnym z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 do umowy,
4) Utrzymanie zawartości czasopisma na portalu Internetowym do dnia 31.12.2020 roku.
2.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami wykonania Usługi na etapie prowadzenia postępowania,
w tym nie kwestionuje zestawienia elementów cenotwórczych stanowiących podstawę kalkulacji kosztów
Usługi – wynagrodzenia za usługę.

3.

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Usługę na warunkach określonych w załączniku nr 2 i o f e r c i e
(oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy) oraz niniejszej umowie.

§2
1. Wykonawca zrealizuje Usługę za wynagrodzenie w kwocie brutto: ……………………zł (słownie:
…………… zł …./100 gr), w tym netto: ……….. zł (słownie: …………………….. zł ……./100 gr), należny
podatek VAT w wysokości …. % w kwocie: ……… zł (słownie: ……………………… zł …../100gr).
2. Wynagrodzenie za Usługę (ust. 1 powyżej) zostanie zrealizowane po odbiorze bez uwag etapów od 1 do 3 o
jakich mowa w §1 ust. 1 pkt. 1) do 3).
3. Zamawiający przekaże należność jak w § 2 ust. 1 na rachunek bankowy Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………
w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury z załączonym protokołem odbioru (bez
uwag).
4. Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 7 dni od dnia podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu
odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. W przypadku zwłoki w płatności stosuje się odsetki w wysokości ustawowej.
7. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią oraz
dokonywać potrąceń.
§3
1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2020 roku. Przez okres obowiązywania umowy
rozumie się okres, w którym Zamawiający wykona usługę w zakresie, o jakich mowa w §1 ust. 1 pkt. 1) do 3),
a także utrzyma zawartość czasopisma na platformie internetowej na zasadach określonych w § 1 ust. 1 pkt. 4), z
zastrzeżeniem spełnienia wymagań określonych w załączniku nr 2 oraz załączniku nr 3 do umowy.
2. Płatność za Usługę, o której mowa w § 2 powyżej obejmuje wszystkie koszty w okresie obowiązywania

umowy, w tym utrzymanie zawartości czasopisma na portalu Internetowym, jak w ust. 1 powyżej.
3. Wykonawca oświadcza, że złożona przez niego oferta uwzględnia wszystkie ryzyka jakie mogą wystąpić w
okresie obowiązywania umowy, a ich zaistnienie nie będzie stanowić podstawy dodatkowych roszczeń
finansowych.

§4

1. Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, licząc od daty podpisania umowy, przekaże
Wykonawcy:
a) rozszyte teksty artykułów wraz z dedykowanymi załącznikami i stronami tytułowymi obejmującymi tomy IIX oraz wersje cyfrowe artykułów (pliki pdf) składających się na tomy X-XIV czasopisma.
b) informacje niezbędne do obsługi strony głównej Czasopisma na portalu Iintemetowym oraz danych
niezbędnych dla

serwisów pełno-tekstowych, open access directories oraz serwisów abstraktowych i

indeksowych,

2. Przekazanie materiałów jak w ust. 1 powyżej zostanie potwierdzone na protokole przekazania, którego wzór
stanowi załącznik nr 5 do umowy.

3. Wykonawca po wykonaniu usługi w zakresie o jakich mowa w §1 ust. 1 pkt. a) zobowiązuje się do zwrotu
Zamawiającemu obiektów oryginalnych.
§5
1. Zamawiający oświadcza, że niniejszym udziela Wykonawcy prawa i licencji obowiązujących na całym świecie,
na czas obowiązywania niniejszej Umowy (z zastrzeżeniem § 10 – rozwiązanie niniejszej Umowy), w
następującym zakresie:
a. przygotowania, publikacji, udostępniania, udzielania licencji i sublicencji w odniesieniu do elektronicznych
egzemplarzy Czasopisma w postaci cyfrowej, przy użyciu Internetu i innych środków transmisji danych znanych w
chwili obecnej lub takich, które zostaną wynalezione w przyszłości; powyższe dotyczy także: streszczeń
(abstraktów), danych bibliograficznych, ilustracji, zdjęć, indeksów, skorowidzów rzeczowych i innych materiałów
objętych prawami autorskimi zawartych w Czasopiśmie;
b. wykonywanie, udzielanie osobom trzecim licencji i sublicencji do wykonywania praw pokrewnych i innych
praw w odniesieniu do Czasopisma, a w szczególności praw do tworzenia fotokopii, skanowania i reprodukcji
egzemplarzy, praw do wykorzystywania fragmentów Czasopisma w innych dziełach, a także praw do
wykorzystywania egzemplarzy Czasopisma w kompilacji z innymi dziełami, w tym zbiorami materiałów
przeznaczonych do nauczania, prac przeznaczonych dla określonego odbiorcy, elektronicznych baz danych,
wykonania usługi "document delivery" i innych usług związanych z przekazywaniem informacji, a także praw do
publikacji, dystrybucji, udostępniania i

udzielania licencji w odniesieniu do takich dzieł.

2. Zamawiający niniejszym udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji do używania tytułu Czasopisma i nazwy
Zamawiającego w celu wskazania Zamawiającego jako źródła pochodzenia Czasopisma.
3. Zamawiający umieści na pierwszej stronie elektronicznej kopii każdego z artykułów opublikowanych w
Czasopiśmie zgodnie z niniejszą Umową nazwę, nadruk i logo Wykonawcy w sposób uzgodniony z Wykonawcą.

4. Wykonawca jest uprawniony do dochodzenia w stosunku do osób trzecich, w zakresie dozwolonym przez
prawo, praw z licencji udzielonych jemu na podstawie niniejszej Umowy.
5. Licencja udzielona Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy nie upoważnia Zamawiającego do opłat
licencyjnych ani innych należności. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że zawartość Czasopisma
rozpowszechniana zgodnie z § 1 niniejszej Umowy będzie publicznie dostępna, a taki dostęp będzie bezpłatny dla
czytelników.
6. Niekomercyjny użytek każdego z artykułów opublikowanych w Czasopiśmie na podstawie niniejszej
Umowy będzie regulowany przez licencję Creative Conunons (Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne Bez Utworów Zależnych). Właściciel Czasopisma zapewnia, że autorzy wszystkich artykułów opublikowanych
w Czasopiśmie na podstawie Umowy zachowając prawa autorskie, wyrazili zgodę na to, aby niekomercyjny
użytek artykułów był regulowany przez wspomnianą licencję Creative Commons, oraz udzielą Zamawiającemu
licencji na komercyjne używanie artykułów (w zakresie, w Jakim możliwe jest przeniesienie) obowiązującej na
całym świecie, w dowolnej formie i dowolnym języku, na cały okres ochrony praw autorskich, skutecznej od
chwili przyjęcia do publikacji, w zakresie wskazanym w §5 ust. 1 i

§ 5 ust. 4 niniejszej Umowy. Każda

licencja udzielona zamawiającemu jako Właścicielowi Czasopisma zgodnie ze zdaniem poprzedzającym musi
zezwalać Właścicielowi Czasopisma na udzielenie sublicencji

przedmiotowych praw na rzecz Wykonawcy

zgodnie z niniejszym § 4.
7. Licencja Creative Commens (Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez Utworów Zależnych)
oznacza w treści niniejszej Umowy licencję udzieloną na podstawie Creative Commons Legal Code wydanego
przez

organizację

Creative

http://creativecommons.org w

dacie

Commons,
zawarcia

o

treści

niniejszej

zamieszczonej
Umowy.

na stronie internetowej

W przypadku

zmiany Creative

Commons Legal Code Wykonawca może dostarczyć Zamawiającemu nową wersję takiej licencji zgodnie ze
zmienionym Creative Commons Legal Code. Zamawiający może odmówić przyjęcia takiej nowej wersji w
ciągu 14 dni od daty jej dostarczenia, a z braku takiej odmowy, nowa wersja zastąpi poprzednią. Zamawiający
zobowiązuje się nie dokonywać takiej odmowy bez ważnego powodu. Licencja Creative Commons Uznanie
Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez Utworów Zależnych używana na potrzeby niniejszej Umowy może
zawierać nieznaczne odchylenia od modelu określonego w niniejszym § 5 ust. 7, pod warunkiem jednak, że takie
odchylenia nie mogą być sprzeczne z zakresem licencji udzielonej Wykonawcy na zasadach określonych w
niniejszym § 5.

§7
1. Wykonawca udziela bezpłatnej gwarancji na okres do dnia ………….. liczony od daty protokolarnego odbioru

zamówienia.
2. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot zamówienia na okres równy okresowi gwarancji.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie naprawi szkód powstałych w trakcie świadczenia usługi, w tym awaria

portalu internetowego udostępniającego treść czasopisma potrwa dłużej niż 4 dni robocze,

Zamawiający zastrzega sobie możliwość powierzenia wykonania prac naprawczych innej firmie, a kosztami
ich wykonania obciąży Wykonawcę. Wykonawca oświadcza, że w przypadku zaistnienia sytuacji jak w zdaniu
powyżej, umożliwi innej firmie pełny dostęp i uprawnienia pozwalające na wykonanie wspomnianych prac
naprawczych.
§8
Strony przewidują następujące kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w terminowym realizowaniu zamówienia w z a k r e s i e o jakim mowa w §1 ust. 1 pkt. 1) do 3) w wysokości 1% wynagrodzenia brutto z a każdy dzień zwłoki;
2) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji - w wysokości 1% ceny brutto określonej w §
2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 50% ceny brutto określonej
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Suma kar nie może przekraczać ceny brutto określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
3.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia materiałów poddawanych digitalizacji niepozwalających na ich

cyfryzację Wykonawca

poniesie koszty przygotowania i dostarczenia duplikatów w wysokości wartości

antykwarycznej materiałów i stawki godzinowej za pracę obowiązującej u Zamawiającego. Koszty, o których
mowa powyżej będą odliczone od wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) za nieodebranie usługi w z a k r e s i e o jakim mowa w §1 ust. 1 pkt. 1) do 3) - w wysokości 0,5 % ceny brutto
zamówienia za każdy dzień zwłoki;
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% ceny brutto określonej
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy;
3) suma kar za zwłokę w odebraniu przedmiotu umowy nie może przekroczyć 10% ceny brutto określonej w § 2
ust. 1 niniejszej umowy.
6. Należność z tytułu kar umownych Zamawiający potrąci z należności Wykonawcy.
7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.

§ 10
1. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem
nieważności.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia w następujących
przypadkach:
1) wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
2) zwłoka w terminowym realizowaniu umowy w z a k r e s i e o jakim mowa w §1 ust. 1 pkt. 1) do 3) przekracza
10 dni, licząc od daty zawarcia umowy;
3) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
4) liczba zdigitalizowanych obiektów niezgodnie ze specyfikacją parametrów świadczonej usługi digitalizacji
przekracza 10% .
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 11
1.

Wykonawca oświadcza, iż podwykonawcy, których zatrudni do wykonywania zamówienia, posiadają

niezbędne umiejętności, uprawnienia, personel i sprzęt do wykonania tych zobowiązań, oraz że zawodowo trudnią
się wykonywaniem czynności objętych umową.
2. Wykonawca wskaże części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i poda
firmy podwykonawców, a także nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi,

zaangażowanych

w

usługę

wykonywaną

w

miejscu

podlegającym

bezpośredniemu

nadzorowi Zamawiającego.
Pozostałą część zamówienia Wykonawca wykona siłami własnymi.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2, w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację usługi.
4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Wykonawca odpowiada za działania
lub zaniechania podwykonawców jak za własne.
5. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca może zmieniać podwykonawców. Zmiana podwykonawcy
wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem możliwości odstąpienia od niniejszej umowy przez
Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku zmiany podwykonawcy, postanowienia

niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie tego zamówienia.
§ 12
1.

Wykonawca

ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, patentowych, znaków

ochronnych, odnoszących się do zastosowanych rozwiązań, sprzętu, urządzeń, technologii i materiałów
potrzebnych przy realizacji przedmiotu umowy.
2.

Wykonawca zapewnia, że wszelkie informacje i dokumentacje przekazane przez Zamawiającego lub w

posiadanie których Wykonawca

wszedł w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy nie mogą być

udostępnione jakiejkolwiek osobie trzeciej, rozpowszechnione ani ujawnione w inny sposób bez uprzedniej zgody
Zamawiającego.
3. Wykonawca jest uprawniony do przekazywania swojemu personelowi oraz podwykonawcom
informacji wyłącznie, gdy jest to konieczne do wykonania Umowy i odpowiada za zachowanie poufności.
4.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się zniszczyć wszelkie materiały objęte żądaniem

uzyskane w trakcie lub w związku z wykonywaniem Umowy w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu takiego
żądania.
5.

Wykonawca zapewnia poufność każdej informacji i dokumentacji przekazanych przez Zamawiającego w

ramach Umowy lub których Wykonawca wszedł w posiadanie w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy,
z wyjątkiem informacji:
1) które są publicznie znane;
2) których ujawnienie jest obowiązkowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, żądania odpowiednich
władz lub organów lub których ujawnienie jest potrzebne do wszczęcia lub prowadzenia postępowania cywilnego,
karnego administracyjnego lub innego podobnego.
7. Jeżeli usługi objęte przedmiotem Umowy wymagać będą przetwarzania danych osobowych, świadczone będą

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z
późn. zm.) i wówczas:
1)

Zamawiający, dla celów wykonania Umowy przez Wykonawcę powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych

osobowych, w stosunku do których jest administratorem przetwarzanych danych w ramach Systemu, w celu
wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy;
2) Wykonawca zobowiąże się do zachowania poufności oraz do niekopiowania baz danych bez pisemnej zgody

Zamawiającego.

§ 13
1. Zamawiający oświadcza, że jest Właścicielem Czasopisma i zapewnia, że:
a. posiada wyłączne prawo do Czasopisma,
b. posiada albo nabył prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do zawartości Czasopisma
publikowanego albo dystrybuowanego na podstawie niniejszej Umowy,
c. Czasopismo ani jego użycie zgodnie z niniejszą Umową nie narusza i nie naruszy praw autorskich, znaku
towarowego, patentu ani innych praw własności intelektualnej osób trzecich,
d. zwróci Wykonawcy wszelkie koszty i naprawi wszelkie szkody mogące wyniknąć z roszczeń osób trzecich,
jeżeli którekolwiek z oświadczeń zawartych w punktach a, b i c powyżej nie jest lub nie będzie prawdziwe
w okresie trwania niniejszej Umowy,
e. przyjmuje do wiadomości, że Wykonawca nie jest w stanie kontrolować dostępności do Internetu ani innej
sieci danych, ani zapewnić, że zawartość Czasopisma będzie dostępna dla użytkowników w Internecie albo innej
sieci danych w każdym czasie; w związku z tym Wykonawca nie będzie odpowiedzialny, z zastrzeżeniem
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, za taką niedostępność ani brak dostępu z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy.
2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że:
a. jego personel posiada i będzie posiadać odpowiednie umiejętności, wyszkolenie, doświadczenie i
zaplecze do wykonywania usług zgodnie z niniejszą Umową,
b. zawarł lub zawrze umowę z dostawcami rozwiązań niezbędnych do wykonywania wszystkich Usług i do
wywiązania się ze wszystkich zobowiązań zaciągniętych przez niego na podstawie niniejszej Umowy.
§ 14
Każda strona niniejszej Umowy zachowa w ścisłej poufności wszystkie informacje zawarte w niniejszej
Umowie oraz wszystkie informacje uzyskane w toku wykonywania mniejszej Umowy, a także nie będzie używać
tych informacji poufnych

w inny sposób niż w celu wykonywania swoich zobowiązań wynikających

z niniejszej Umowy, chyba że co innego będzie wymagane przez prawo albo dla wykonania niniejszej Umowy.
Nie dotyczy to informacji, które są powszechnie znane w chwili ich uzyskania przez tę stronę albo, które
później stały się powszechnie znane inaczej niż wskutek naruszenia niniejszej Umowy przez tę stronę, ani
ujawnienia lub użycia na podstawie pisemnego upoważnienia drugiej strony. Niniejszy § 8 będzie obowiązywał
także przez 3 lata po rozwiązaniu albo wygaśnięciu niniejszej Umowy.
§ 15
Żadna ze stron nie może przenieść jakichkolwiek praw ani obowiązków wynikających z niniejszej Umowy
bez pisemnej

zgody drugiej

strony. Jednakże

Wykonawca może przenieść całość swoich

praw i

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na spółkę zależną od Wykonawcy, spółkę dominującą w
stosunku do Wykonawcy lub spółkę zależną od spółki dominującej w stosunku do Wykonawcy
(stosunek zależności i dominacji powinien

być oceniany stosownie do polskiego Kodeksu Spółek

Handlowych), chyba, że taki cesjonariusz będzie niewypłacalny w chwili takiego przeniesienia.
§16
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawie niniejszej umowy są:
1. Ze strony Zamawiającego ………………………….. tel. ……………….. e-mail
2. Ze strony Wykonawcy ………………………….. tel. ……………….. e-mail

§17
1.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Niniejsza Umowa, wraz z załącznikami, stanowi całkowite i zupełne uregulowanie pomiędzy
stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy.
3.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej umowie w przypadku wystąpienia

sytuacji powodujących konieczność:
a) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, REGON, NIP, rachunek bankowy);
b) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy;
c) zmiany podwykonawcy
4.

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla

siedziby Zamawiającego.
5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.

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

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Lista załączników:
1. Załącznik nr 1: Wypis z KRS lub innego rejestru właściwego dla Wykonawcy
2. Załącznik nr 2: SIWZ
3. Załącznik nr 3: Oferta Wykonawcy
4. Załącznik nr 4: Wzór protokołu odbioru
5. Załącznik nr 5: Wzór protokołu przekazania

Załącznik nr 4 do Umowy Nr WGSR-362-11/…./2018
Wzór protokołu odbioru

Protokół odbioru
Do umowy nr

z dnia

Numer zamówienia:
Data zamówienia:
Data zgłoszenia zakończenia
realizacji
Data odbioru
Miejsce przeprowadzenia odbioru
Imię i nazwisko przedstawiciela
Wykonawcy
Imię i nazwisko przedstawiciela
Zamawiającego
Uwagi

Przedstawiciel Wykonawcy

Przedstawiciel Zamawiającego

Załącznik nr 5 do Umowy Nr WGSR-362-11/…./2018
Wzór protokołu odbioru

Protokół przekazania
Do umowy nr

z dnia

Numer zamówienia:
Data zamówienia:
Data przekazania
zamówienia
Miejsce przeprowadzenia
przekazania
Imię i nazwisko przedstawiciela
Wykonawcy
Imię i nazwisko przedstawiciela
Zamawiającego
Wyszczególnienie przekazanych
materiałów

Uwagi

Przedstawiciel Wykonawcy

Przedstawiciel Zamawiającego

