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nr postępowania PBPR(G)272.002.2021/JPt.152 

Załącznik nr 8 do SWZ 

 

UMOWA nr …………………………….(wzór) 

 

na dostarczenie pt.: „Przeprowadzenie badań zachowań transportowych mieszkańców oraz 
pomiarów natężenia ruchu drogowego i potoków pasażerskich na potrzeby analiz 
transportowych do projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej II” w ramach porozumienia pn.: 
Przeprowadzenie analiz transportowych w obszarze potencjalnej lokalizacji Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej II. 

 

zawarta w dniu ........................... w Gdańsku  

pomiędzy: 

Nabywca: 

Województwo Pomorskie 

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 

NIP 583 31 63 786,  

Odbiorca:  

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego 

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 24-27,  
reprezentowanym przez: 

Jakuba Pietruszewskiego – Dyrektora Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego. 

zwanym dalej „Liderem Zamawiającego” lub „Zamawiającym” 

 

a  

................................, z siedzibą przy ul. .....................,    .......-……, wpisanym do ............................... ,  

pod numerem …………………………..., reprezentowanym przez:....................................... 

zwanym dalej “Wykonawcą” 

zaś wspólnie zwanymi „Stronami”. 

 

Zamawiający działa w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, Gminy Miasta Pruszcz Gdański, 
Gminy Kolbudy, Gminy Pruszcz Gdański oraz Gminy Żukowo na podstawie Porozumienia w sprawie 
wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego zawartego w Gdańsku 
w dniu 3 lutego 2021 roku, którzy zwani dalej będą łącznie „Partnerami” a oddzielnie Partnerem: 

1. Partner nr 1: Gmina Miasta Gdańsk, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969, 
reprezentowaną przez Aleksandrę Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska, zwaną dalej „Gminą 
Miasta Gdańsk”, 

2. Partner nr 2: Gminą Miasta Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, NIP 
593-02-06-827, reprezentowaną przez Janusza Wróbla – Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, zwaną 
dalej „Gminą Miasta Pruszcz Gdański”, 
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3. Partner nr 3: Gminą Kolbudy, 83-050 Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, NIP 589-185-36-39, 
reprezentowaną przez Andrzeja Chruścickiego – Wójta Gminy Kolbudy, zwaną dalej „Gminą 
Kolbudy”, 

4. Partner nr 4: Gminą Pruszcz Gdański, 83-000 Juszkowo, ul. Zakątek 1, NIP 593-21-40-699, 
reprezentowaną przez Magdalenę Kołodziejczak – Wójt Gminy Pruszcz Gdański, zwaną dalej 
„Gminą Pruszcz Gdański”, 

5. Partner nr 5: Gminą Żukowo, 83-330 Żukowo, ul. Gdańska 52, NIP 589-001-16-54, 
reprezentowaną przez Wojciecha Kankowskiego – Burmistrza Gminy Żukowo, zwaną dalej „Gminą 
Żukowo”. 

 

W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez 
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) znak: PBPR(G)272.002.2021/JPt.152, Strony zawierają Umowę o 
następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest usługa pn.: „Przeprowadzenie badań zachowań transportowych 
mieszkańców oraz pomiarów natężenia ruchu drogowego i potoków pasażerskich na 
potrzeby analiz transportowych do projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej II” w ramach 
porozumienia pn.: Przeprowadzenie analiz transportowych w obszarze potencjalnej 
lokalizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej II, zwana dalej „Zadaniem”. 

2. Szczegółowy opis Zadania zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiący 
Załącznik nr 1 do Umowy oraz oferta Wykonawcy, stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy, zwana 
w dalszej części Umowy „Ofertą Wykonawcy”. 

§ 2. 

Termin wykonania 

Wykonawca zobowiązuje dołożyć należytej staranności podczas wykonywania Zadania i wykonać je w 
terminie do ……………………………..(zgodnie z ofertą Wykonawcy) 

§ 3. 

Sposób wykonania i dostarczenia przedmiotu umowy 

1. Wykonawca będzie pozostawać w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania robocze, kontakt 
telefoniczny i e-mailowy) oraz współpracować z nim na każdym etapie realizacji Zadania.  

2. Wykonawca przekaże efekty prac w terminie wskazanym w § 2 w formie elektronicznej, zgodnie z 
postanowieniami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia na adres e-mail: 
biuro@pbpr.pomorskie.pl lub dostarczy osobiście do sekretariatu Pomorskiego Biura Planowania 
Regionalnego w formie elektronicznej (CD-ROM). 

3. Jeżeli według oceny Zamawiającego wykonanie przedmiotu umowy będzie wymagało uzupełnienia 
lub poprawek, to Zamawiający składa w terminie 10 dni roboczych listę uwag na adres e-mail 
……………………………... Wykonawca wykona wskazane uzupełnienia i poprawki bez 
dodatkowego wynagrodzenia w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia mu listy uwag. Przez dni 
robocze rozumiane będą dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy. 

4. Prawidłowe wykonanie przedmiotu Zadania zostanie potwierdzone poprzez podpisanie protokołu 
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zdawczo-odbiorczego w formie tradycyjnej (papierowej) w terminie do 14 dni roboczych od daty 
przekazania ostatecznie wykonanego Zadania. 

5. Zgłoszenie uwag zgodnie z pkt. 3, stanowi dla Zamawiającego podstawę do odmowy podpisania 
protokołu zdawczo-odbiorczego do czasu uzupełnienia. 

6. Upoważnionym do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego po stronie Zamawiającego będzie 
Pan Jakub Pietruszewski lub Pani Anna Błażewicz-Stasiak – Zastępca Dyrektora Pomorskiego Biura 
Planowania Regionalnego.  

7. Protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający odbiór Zadania zostanie sporządzony w 7 
egzemplarzach – 6 dla Zamawiającego oraz Partnerów i 1 dla Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 z zachowaniem należytej 
staranności oraz przestrzegając terminów zastrzeżonych w umowie. 

§ 4. 

Wynagrodzenie i sposób płatności 

1. Za wykonanie Zadania, o którym mowa w § 1 Strony ustalają łączne wynagrodzenie  
w wysokości ….. PLN brutto (słownie: ………………………), w tym ……………… PLN netto (słownie: 
………………………). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy  
z tytułu wykonania umowy. 

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy nie wykraczając poza podaną w ust. 1 wartość 
wynagrodzenia. 

4. Po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 4, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu i Partnerom prawidłowo wystawione faktury wg poniższego rozwiązania:   

1) Zamawiający: 13,5% kwoty, o której mowa w ust. 1, tj. ….. PLN brutto (słownie: 
………………………), w tym ……………… PLN netto (słownie: ………………………); 

2) Partner nr 1: Gmina Miasta Gdańsk: 36,0%, kwoty, o której mowa w ust. 1, tj. ….. PLN brutto 
(słownie: ………………………), w tym ……………… PLN netto (słownie: ………………………); 

3) Partner nr 2: Gmina Miasta Pruszcz Gdański: 19,0%, kwoty, o której mowa w ust. 1, tj. ….. PLN 
brutto (słownie: ………………………), w tym ……………… PLN netto (słownie: 
………………………);  

4) Partner nr 3: Gmina Kolbudy: 10,5%, kwoty, o której mowa w ust. 1, tj. ….. PLN brutto (słownie: 
………………………), w tym ……………… PLN netto (słownie: ………………………); 

5) Partner nr 4: Gmina Pruszcz Gdański: 15,0%, kwoty, o której mowa w ust. 1, tj. ….. PLN brutto 
(słownie: ………………………), w tym ……………… PLN netto (słownie: ………………………); 

6) Partner nr 5: Gmina Żukowo: 6,0%, kwoty, o której mowa w ust. 1, tj. ….. PLN brutto (słownie: 
………………………), w tym ……………… PLN netto (słownie: ………………………); 

5. Zamawiający i Partnerzy zapłacą przelewem na wskazane konto bankowe w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę pod względem formalno-rachunkowym 
faktur Zamawiającemu i Partnerom na poniższe dane: 

1) Zamawiający:  

Nabywca: Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786,  

Odbiorca: Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, ul. Straganiarska 24-27, 80-837 Gdańsk; 

2) Partner nr 1:  
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Nabywca: Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP 583-00-11-969,  

 Odbiorca: Urząd Miejski w Gdańsk – Wydział Projektów Inwestycyjnych, ul. Nowe Ogrody 8/12, 
80-803 Gdańsk; 

3) Partner nr 2:  

Nabywca: Gmina Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański, NIP 
593-02-06-827,  

Odbiorca: Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański; 

4) Partner nr 3:  

Nabywca: Gmina Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy, NIP 589-185-36-39,  

Odbiorca: Urząd Gminy Kolbudy, ul. ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy; 

5) Partner nr 4:  

Nabywca: Gmina Pruszcz Gdański, ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo, NIP 593-21-40-699,  

Odbiorca: Urząd Gminy Pruszcz Gdański, ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo; 

6) Partner nr 5:  

Nabywca: Gmina Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, NIP 589-001-16-54,  

Odbiorca: Urząd Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo. 

6. Miejscem dostarczenia faktur Zamawiającemu i Partnerom są:  

1) Zamawiający: Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, 80-834 Gdańsk, ul. Straganiarska 24-
27 lub e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl 

2) Partner nr 1: Urząd Miejski w Gdańsk, 80-103 Gdańsk, ul. Kartuska 5 lub e-mail: 
………………………………………… 

3) Partner nr 2: Urząd Miasta Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20 lub e-
mail: ………………………………………… 

4) Partner nr 3: Urząd Gminy Kolbudy, 83-050 Kolbudy, ul. Staromłyńska 1 lub e-mail: 
………………………………………… 

5) Partner nr 4: Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Juszkowo, ul. Zakątek 1 lub e-mail: 
………………………………………… 

6) Partner nr 5: Urząd Gminy w Żukowie, 83-330 Żukowo, ul. Gdańska 52 lub e-mail: 
………………………………………… 

7. W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT, płatność przekazana zostanie na 
rachunek bankowy Wykonawcy, który zgłoszony jest do elektronicznego wykazu podmiotów VAT 
(białej listy). 

8. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunków bankowych 
Zamawiającego i Partnerów. 

§ 5. 

Współpraca między Zamawiającymi i Wykonawcą 

1. Do kontaktów pomiędzy Stronami upoważnia się: 

1) ze strony Zamawiającego:  

 ……………… (e-mail: ...........@pbpr.pomorskie.pl tel: ……………………….) 
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2) ze strony Wykonawcy:  

 ………. (e-mail: ………… tel: …………) 

 ………. (e-mail: ………… tel: …………). 

2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie 
stanowi zmiany treści Umowy. 

§ 6. 

Kary umowne 

Strony ustalają następujące zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
Umowy: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu i Partnerom kary umowne (proporcjonalnie wg rozwiązania o 
którym mowa w § 4 ust. 4): 

1) za niewykonanie Umowy jak również w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy – w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 
Umowy; 

2) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu i przekazaniu danych będących przedmiotem umowy, o 
których mowa w § 1 ust. 1 – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, 
licząc od dnia następującego po upływie terminów określonych w § 2 i 3; 

przy czym noty obciążeniowe będzie wystawiał osobno Zamawiający i każdy z Partnerów. 

2. Kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia. 

3. W razie, gdy opóźnienie w wykonaniu i przedłożeniu przedmiotu umowy przekroczy 10 dni 
roboczych, Zamawiający mogą odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia upływu 10-dniowego 
terminu przekroczenia, z zachowaniem prawa do kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1). 

4. W razie opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego lub któregokolwiek z 
Partnerów, Wykonawca może żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia, naliczanych od dnia 
następującego po upływie terminu zapłaty wyłącznie od tego (Zamawiającego lub Partnerów), od 
którego nie uzyskał terminowej wypłaty wynagrodzenia. 

5. Zamawiający i Partnerzy mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających 
zastrzeżone na jego rzecz kary umowne. 

6. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia netto, o 
którym mowa w § 4 ust 1. 

§ 7. 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca, bez potrzeby złożenia dodatkowego oświadczenia woli przez którąkolwiek ze Stron, 
przenosi na Zamawiającego i Partnerów wszelkie autorskie prawa majątkowe wraz z prawem 
decydowania o wykonywaniu autorskich praw zależnych, zwanych dalej łącznie w niniejszym 
paragrafie „Utworem”, na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2, na czas nieokreślony, bez 
ograniczeń co do liczby egzemplarzy Utworu oraz miejsca korzystania z Utworu. 

2. Przeniesienie praw, o którym mowa w ust. 1, do powstałych Utworów następuje  
z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i obejmuje następujące pola eksploatacji: 

1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,  

2) wystawianie lub publiczną prezentację, w tym podczas seminariów, konferencji i spotkań, 
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3) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-
wizualnych i komputerowych, 

4) prawo do korzystania w całości lub z części oraz łączenia z innymi utworami, opracowania 
poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, zmianę barw, okładek, 
wielkości i treści całości lub ich części Utworu,  

5) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo 
bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i 
integralne nadawanie Utworu przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję 
komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz 
zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji, 

6) utrwalanie dowolną techniką na wszelkiego rodzaju nośnikach, w szczególności drukiem w 
dowolnej technice (w tym: reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, audiowizualnej), 

7) wyświetlenie,  

8) odtwarzanie,  

9) reemitowanie, 

10) publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym. 

11) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, udzielenie licencji lub najem oryginału albo egzemplarzy. 

3. Powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany 
w Utworze dokonywane przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgody na wykonywanie autorskich 
praw zależnych do Utworów na polach eksploatacji wskazanych w ust 2. 

5. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na dokonywanie zmian w Utworze, bez konieczności 
uzyskania dalszej zgody Wykonawcy, jego pracowników lub podwykonawców. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1, obejmuje także wynagrodzenie za: 

1) przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu na polach eksploatacji, o których mowa w 
ust. 2, 

2) upoważnienie do korzystania z Utworu w zakresie określonym postanowieniami Umowy, 

3) przeniesienie prawa decydowania o wykonywaniu autorskich praw zależnych do Utworu, 

4) przeniesienie własności egzemplarza(-y), na których Utwór utrwalono,  

7. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wykonany Utwór będzie wynikiem jego indywidualnej 
działalności twórczej i nie będzie naruszać praw autorskich ani jakichkolwiek innych praw osób 
trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 
Utworu, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 
własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie w związku z wykonywaniem Umowy przepisów 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku wystąpienia 
przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego wynikającymi z ewentualnych naruszeń 
praw własności intelektualnej i powstałymi w wyniku korzystania przez Zamawiającego z Utworu, 
Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków prawnych zapewniających 
Zamawiającemu należytą ochronę przed takimi roszczeniami, a w szczególności zobowiązuje się 
wstąpić w miejsce Zamawiającego, lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie 
Zamawiającego, do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca 
zobowiązany jest  zwrócić Zamawiającemu zasądzone i wypłacone przez Zamawiającego kwoty 
odszkodowań wynikające z ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej osób trzecich, 
powstałych w wyniku korzystania przez Zamawiającego z Utworu, wraz z wszelkimi związanymi z 
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tym wydatkami i opłatami, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej - pod warunkiem, że 
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o zgłoszonych roszczeniach. Wykonawca 
zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu kwot, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

§ 8. 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiany do zawartej Umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Zmiany istotnych postanowień Umowy mogą dotyczyć: 

1) terminu realizacji zamówienia; 

2) warunków i terminów płatności. 

3) organizacji prac; 

4) zmiany osób, które Wykonawca skierował do realizacji zamówienia na etapie złożenia oferty. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, 
w szczególności: 

1) w zakresie ust. 2 pkt 1) - 4) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Pod pojęciem siły wyższej 
Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności 
są nieprzewidywalne oraz nie można im zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie. W przypadku 
braku możliwości dotrzymania terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić 
Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach oraz określić jednocześnie nowy termin realizacji 
zamówienia; 

2) w zakresie ust. 2 pkt 2) w przypadku: zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
w trakcie realizacji Umowy lub zmian regulacji dot. wykorzystania środków budżetowych; 

3) w zakresie ust. 2 pkt 4) w przypadku wystąpienia innych niż w ust. 3 pkt 1) okoliczności 
uniemożliwiających Wykonawcy realizację zamówienia zgodnie z „Wykazem osób” na spełnienie 
warunku udziału w postępowaniu i formularzem do kryterium „Doświadczenie osób skierowanych 
do realizacji zamówienia (jeżeli Wykonawcy zostały przyznane w tym zakresie punkty na etapie 
oceny ofert), stanowiącymi załączniki do Oferty Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 do 
Umowy pod warunkiem wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowej/-ych 
osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i 
doświadczenia wymaganego w warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego i w kryterium „Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia” (jeżeli 
Wykonawcy zostały przyznane w tym zakresie punkty na etapie oceny ofert). Zaakceptowana 
zmiana osoby/osób uczestniczącej/-ych w realizacji Umowy nie stanowi zmiany treści Umowy.  

4. Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy, przedkłada Liderowi Zamawiającego pisemne 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.  

§ 9. 

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019),  ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1842 z późn. zm.).   

§ 10. 

Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 
dla miejsca siedziby Zamawiającego.  
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§ 11. 

Umowę sporządzono w 7 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Zamawiającego, 5 dla Partnerów, 1 
dla Wykonawcy. 

§ 12. 

Integralną częścią niniejszej Umowy są następujące załączniki: 

Załącznik Nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 

Załącznik Nr 2 - Oferta Wykonawcy. 

       

                        ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA 

 


