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Załącznik Nr 5
UMOWA nr …….. - WZÓR UMOWY 
Umowa zawarta w dniu ……………. Sędziszowie Małopolskim
pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 11,
39-120 Sędziszów Małopolski zwanym dalej w tekście umowy „Zamawiającym", reprezentowanym przez: Jerzy Sroka – Prezes Zarządu
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest przeprowadzone postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na zadanie pn.: „Dostawa kruszyw naturalnych piaskowo-żwirowych i łamanych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim”.

§1
PRZEDMIOT UMOWY I TERMINY REALIZACJI
Zmawiający zobowiązuje się zakupić a Wykonawca zobowiązuje się sprzedać 
i dostarczyć kruszywo samochodami samowyładowczymi w ramach zadania pn.: „Dostawa kruszyw naturalnych piaskowo-żwirowych i łamanych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim”.
	Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie, w miarę zapotrzebowania Zamawiającego, na zlecenie Zamawiającego (faks lub poczta elektroniczna), 
w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2022r. 
	Przedmiot umowy jest określony w Ofercie Wykonawcy z dnia ……………., która stanowi załącznik do niniejszej umowy.
	Wykonawca,  zgodnie z  oświadczeniem złożonym w Ofercie, zobowiązuje się każdorazowo zrealizować zamówienie w terminie dostawy do ………dni, licząc od dnia wysłania zlecenia.
Termin dostawy to czas liczony od dnia wysłania zlecenia (faks lub poczta elektroniczna) do dnia faktycznej dostawy kruszywa.
Miejsce dostawy: m. Sędziszów Młp. Aleja 1000-lecia - baza transportu, oraz plac budowy w odległości do 20 km od bazy transportu.  
	Dostawa kruszywa będzie realizowana w godzinach pracy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziszowie Małopolskim od godz. 7:00 do godz. 15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, po uprzednim zgłoszeniu (faks, poczta elektroniczna) przez Zamawiającego potrzeby dostarczenia danego asortymentu.
	Do każdej dostarczonej partii musi być dostarczony dokument potwierdzający rodzaj i ilość dostarczonego kruszywa. 
	Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania weryfikacji ilości dostarczanego kruszywa poprzez wyrywkową kontrolę wagi transportu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wyposażonym w wagę elektroniczną.
	Określona ilość kruszyw jest ilością szacunkową, w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo i możliwość dostaw stosownie do potrzeb.
	Zamawiane kruszywa naturalne i łamane powinny spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm jakościowych. Kruszywo łamane, ma spełniać normę PN-EN 13242 + A1 2010 i powinno być uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego 
(z wykluczeniem skał pochodzenia organicznego). Kruszywo łamane powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Żwir płukany zgodny 
z normą PN EN 13242: 2010. Piaski zgodnie z normą PN EN 13242: 2010. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu odpowiednich certyfikatów lub świadectw potwierdzających spełnienie odpowiednich, zgodnych 
z specyfikacją norm dla dostarczanego kruszywa – świadectwo jakości kruszywa 
z IBDiM lub innego uprawnionego laboratorium drogowego na wyraźne żądanie Zamawiającego.
	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy w czasie transportu do Zamawiającego.
	W przypadku braku możliwości wjazdu na drogę samochodami z naczepami o dużym tonażu Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia materiałów samochodami skrzyniowymi samowyładowczymi. W zależności od charakterystyki i stanu technicznego dróg Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym musi stosować odpowiednie środki transportu, które nie będą powodować zniszczenia nawierzchni dróg.
	Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu, czy dostarczone kruszywo jest zgodne
z SWZ (na podstawie zapisów świadectw jakości, certyfikatów) oraz na sprawdzeniu ilościowym danej partii.
	W przypadku dostawy w ilości lub jakości nieodpowiadającej zamówieniu, Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia nowej partii kruszywa w terminie do 2 dni licząc od dnia odmowy przyjęcia dostawy. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzona:

1) niezgodność dostarczonego materiału z przedmiotem zamówienia pod względem jakości, Zamawiający odmówi odbioru materiału,
2) niezgodność ilości dostarczonego materiału z dostarczoną z nim kartą magazynową wydania materiału Zamawiający może:
a) odmówić odbioru dostarczonego materiału,
b) odebrać faktyczną ilość dostarczonego kruszywa, która będzie wynikać z protokołu 
z komisyjnego obmiaru kontrolnego jego kubatury.
	Jeżeli Wykonawca nie wypełni zobowiązania w zawartego w ust. 14 Zamawiający ma prawo zamówić brakujące ilości u osoby trzeciej na koszt Wykonawcy.


§2
WYNAGRODZENIE ORAZ PRAWO OPCJI
Całkowite wynagrodzenie brutto z tytułu realizacji niniejszej umowy ustalone na podstawie Formularza ofertowego Wykonawcy wynosi……………………………..zł 
(słownie: …………………………………………………………………….zł brutto),
przy czym prze cały okres realizacji niniejszej umowy obowiązywać będą n/w ceny jednostkowe brutto:

**Wypełniona zostanie tylko ta część, na którą Wykonawca  złożył  ofertę  przetargową.


Rodzaj kruszywa
Cena  netto
za 1 tonę**
Cena brutto za 1 tonę**
Ilość
Cena netto **
Cena brutto**
Część I
kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu
frakcja 0-31,5 mm


850 ton


słownie brutto:
Część II
kruszywo łamane
grube
frakcja 31,5-63mm


180 ton


słownie brutto:
Część III
piasek zwykły
0/2 mm


2 300 ton


słownie brutto:
Część IV
piasek naturalny
 kopany


160 ton


słownie brutto:
Część V
żwir
8/16 mm


400 ton


słownie brutto:
Razem brutto:

słownie brutto razem:

	Zamawiający przy realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z tym przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu podzielony został na zamówienie podstawowe oraz zamówienie objęte prawem opcji. Zakres zamówienia podstawowego opisany został w ust. 1. Natomiast 
w ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu zamówienia do 50 % ilości każdego rodzaju kruszywa objętego zamówieniem podstawowym, tj.:

CZĘŚĆ I – dostawa kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu (gat. I), frakcja 0-31,5 mm – 1 275 ton, 
CZĘŚĆ II – dostawa kruszywa grubego (gat. I), frakcja 31,5-63 mm  – 270 ton, 
CZĘŚĆ III – dostawa piasku zwykłego 0/2 mm  – 3 450 ton, 
CZĘŚĆ IV  – dostawa piasku naturalnego kopanego  – 240 ton, 
CZĘŚĆ V  – dostawa żwiru 8/16 mm  – 600 ton, 
	W przypadku uruchomienia opcji, wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia objętego opcją będzie obliczone na podstawie cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym w następujący sposób: ilość zamówionego kruszywa danej frakcji (t) x cena jednostkowa brutto za jedną tonę danej frakcji kruszywa (zł).
	Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 
W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Uruchomienie opcji przez Zamawiającego skutkuje po stronie Wykonawcy obowiązkiem jej wykonania.

W przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie Zamawiającego i wynikać z jego bieżących potrzeb, Zamawiający zastrzega możliwość wielokrotnego korzystania z prawa opcji, po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia aż do wyczerpania maksymalnego zakresu wynikającego z prawa opcji.
Zamawiający zastrzega, że zamówienie wnikające z prawa opcji realizowane będzie na warunkach zamówienia podstawowego. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone na podstawie cen jednostkowych wskazanych w Formularzu ofertowym Wykonawcy.
Zamawiający ma prawo skorzystania z opcji w czasie trwania umowy, co nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
	Podatek od towarów i usług VAT jest naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzeń niniejszej umowy.
W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 i ust. 3 zawarte są wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu dostawy z należytą starannością, w szczególności koszty zakupu, koszty transportu, koszty załadunku i koszty rozładunku
	Wykonawca oświadcza, że nie będzie rościł pretensji do Zamawiającego z tytułu niewykorzystania łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1.
	Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego bez jego zgody.


§3
ROZLICZENIA
Rozliczenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę za dostarczone i odebrane przez Zamawiającego partie kruszyw piaskowo - żwirowych oraz kruszyw łamanych.
	Rozliczenie za dostarczone partie materiału nastąpi na podstawie potwierdzenia odbioru dokonanego przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego oraz faktury z załączonymi dowodami wydania materiału.
	Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za dostarczone kruszyw/piasków w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury wraz wymaganymi dokumentami.
	Faktury będą płatne przelewem przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy
(nr rachunku)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
	Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego 
w przepisach ustawy od towarów i usług.
	W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty działające w Konsorcjum, jego członkowie upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego 
z członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających wszystkim członkom Konsorcjum z tytułu  wykonywania przedmiotu umowy na wskazany rachunek bankowy.
W wyjątkowych przypadkach Zamawiający jest również uprawniony do dokonywania płatności całości lub części wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz członków konsorcjum.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia /konsorcjum/ ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy.

§4
PODWYKONAWCY
Zamawiający dopuszcza realizację umowy przez podwykonawców na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za usługi/dostawy, które wykonuje przy pomocy Podwykonawcy.
	Wykonawca lub Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawco nie później niż 5 dni przed jej zawarciem.
	Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/usługi.
	Zamawiający, w terminie 7 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy podwykonawstwo, w szczególności gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.
	Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy podwykonawstwo, w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
	Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.
	Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą, wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił podwykonawcy za wykonane dostawy/usługi, Zamawiający będzie miał prawo do powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności. Część zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa niż sporna kwota.
Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie podwykonawców, iż należności związane z realizacja zamówienia (bądź jego części), zostały podwykonawcom zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie oraz dowody zapłaty wymaganych należności.
W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą wynagrodzenia, złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie.
	Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót. 
	Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się odpowiednio również do zatrudnienia dalszych Podwykonawców przez Podwykonawcę.

§5
MATERIAŁY
Wykonawca gwarantuje odpowiednią, zgodną z SWZ, obowiązującymi normami 
i przepisami, jakość dostarczanych kruszyw piaskowo-żwirowych i kruszyw łamanych.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia certyfikatów lub świadectw potwierdzających spełnianie odpowiednich norm dla wszystkich rodzajów dostarczanych kruszyw na każde żądanie Zamawiającego.
	Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny zgodności dostarczonego materiału 
z przedmiotem umowy oraz jego ilości poprzez bezpośrednie oględziny oraz pomiary kontrolne poszczególnych jego partii (obmiar kubatury dostarczonej partii materiału,  kontrola tonażu na wskazanej przez Zamawiającego wadze).
	Obowiązkiem pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy jest uczestniczenie przy wykonywaniu obmiaru kontrolnego kubatury/tonażu dostarczonego materiału oraz sporządzeniu i podpisaniu protokołu z przedmiotowego obmiaru/ ważenia.

§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
Z chwilą rozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:
1)	szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z wykonywanym zadaniem,
2)	szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z wykonywanym zadaniem,
3)	szkody wynikające z uszkodzenia lub zniszczenia własności osób trzecich powstałe 
w związku z wykonywanym zadaniem.

§7
KARY UMOWNE
Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych 
z następujących tytułów i w niżej podanych wysokościach.
	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia objętego pojedynczym zleceniem (jeśli warunki pogodowe sprzyjają ich wykonaniu) w stosunku do terminu, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych), 
	w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za niewywiązanie się z obowiązku opisanego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy przypadek nie wykonania tego obowiązku,
	za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
	z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, 
	z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
	z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy  rozpoczęty dzień opóźnienia.
	Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, składając stosowne oświadczenie. 
	Strony ustalają, że zapłata należności tytułem  kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
	Jeżeli wartość szkody przewyższa wartość kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
	Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
	Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o przewidywanym opóźnieniu w realizacji.
	W przypadku nierzetelnego wywiązywania się Wykonawcy z narzuconych terminów, wielkości dostaw lub jakości dostaw, Zamawiający zastrzega sobie prawo wynajęcia innych podmiotów po cenach wolnorynkowych, przy czym powstałą ewentualnie różnicę cenową obciąży Wykonawcę.



§8 NADZÓR
Nadzór nad realizacją zamówienia z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: 
…………………………………………………
	Nadzór nad realizacją zamówienia z ramienia Wykonawcy sprawować będzie:………………………………………….. 

§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po wyznaczeniu dodatkowego terminu, w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków niniejszej umowy.
	Zamawiający może również odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (zgodnie z art. 455 Ustawy prawo zamówień publicznych) czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach, w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
	Zamawiającemu przysługuje też prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia niżej wymienionych okoliczności:
	Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
	suma kar umownych przekroczyła kwotę 25% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;
	Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy po wyznaczeniu dodatkowego terminu w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:
	Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn, a opóźnienie trwa dłużej niż 30 dni kalendarzowych,

Wykonawca nie usunął istotnych wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w protokole odbioru, 
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy 
i dokumentami zamówienia lub w sposób wadliwy, niezgodnie ze sztuką budowlaną, używa materiałów i urządzeń nie posiadających dopuszczenia do stosowania lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, a także zalega bądź opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz podwykonawców 
W przypadku wszczęcia postępowania układowego lub likwidacyjnego Wykonawcy.
	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności 
i zawierać uzasadnienie.
	Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy w pełni zachowują moc jej postanowienia co do dostaw zrealizowanych i odebranych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia, w tym do naliczania kar umownych na podstawie postanowień umowy.


§10
ZMIANY UMOWY
1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych 
w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej Umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru.

§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Kodeks cywilny i ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
	Integralną część umowy stanowią:
a) Formularz ofertowy Wykonawcy.
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