
Oznaczenie sprawy:35/ZP/2014                                               Załącznik Nr 2 do SIWZ

Umowa o wykonanie robót malarskich Nr ………./2014 (projekt)

zawarta w Proszowicach w dniu …………. 2014 r. pomiędzy:
__________________________________________________________________________

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, z siedzibą 
w Proszowicach ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice wpisanym do rejestru stowarzyszeń, 
innych  organizacji  społecznych  i  zawodowych,  fundacji  i  publicznych  zakładów  opieki 
zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI 
Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  KRS  numer:  0000003923, 
posiadającym  NIP:  682-14-36-049  oraz  REGON:  000300593,  zwany  w  dalszej  części 
„Zamawiającym), który reprezentuje:

Dyrektora SP ZOZ w Proszowicach – Janina Dobaj

a 

______________________________________________________________________, 
zwanym dalej „Wykonawcą”.
 

Niniejsza umowa zawarta zostaje na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami) z 
wykonawcą, którego oferta wybrana została w ramach postępowania o udzielenie zamówie-
nia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  wykonanie robót malarskich w po-
mieszczeniach Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego  Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Proszowicach” . Oznaczenie sprawy:34/ZP/2014.

§ 1

1. W  ramach  niniejszej  umowy  Zamawiający  powierza,  a  Wykonawca  przyjmuje  do 
wykonania  przeprowadzenie  prac  malarskich  w  pomieszczeniach  Oddziału 
Obserwacyjno  –  Zakaźnego,  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej 
położonym w Proszowicach przy ul. Kopernika 13 w zakresie  prac malarskich, stosownie 
do zaleceń SANEPIDU , zwanych w dalszej części „Przedmiotem Umowy”.

2. Przedmiot Umowy został szczegółowo opisany w zakresie prac malarskich, stanowiącym 
załącznik do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  Przedmiot  Umowy  profesjonalnie  z  należytą 
starannością, w szczególności zgodnie z:

a. Warunkami  wynikającymi  z  obowiązujących  przepisów  oraz  norm  technicznych 
i prawa budowlanego.

b. Wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm.

c. Przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

d. Przepisami  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  26  czerwca  2012  r.  (Dz.  U. 
z 2012 r.  poz.  739)  sprawie  szczegółowych  wymagań,  jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

e. Zakresem prac  malarskich.
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§ 2

1. Zamawiający  protokolarnie  przekaże  Wykonawcy  pomieszczenia  związaną 
z wykonaniem Przedmiotu Umowy w terminie uzgodnionym przez Strony po podpisaniu 
niniejszej  umowy,  nie  później  jednak  niż  w ciągu  dwóch  tygodni  od daty podpisania 
Umowy.

2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy  w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 3

1. W  przypadku  wystąpienia  zagrożenia  niedotrzymania  terminu  przez  Wykonawcę 
z przyczyn  leżących  po  jego  stronie,  niezależnie  od  innych  uprawnień  wynikających 
z Umowy lub obowiązujących przepisów, Zamawiający ma prawo żądać, a Wykonawca 
ma  obowiązek  wykonania,  na  własny  koszt,  wszelkich  niezbędnych  czynności  dla 
usunięcia takiego zagrożenia (dodatkowy personel bądź sprzęt, wydłużony czas pracy 
lub dodatkowe zmiany robocze, praca w dni wolne od pracy itp.). 

2. Określony  w  paragrafie  2  pkt2  termin  wykonania  Przedmiotu  Umowy  może  ulec 
odpowiedniemu  przedłużeniu  stosownie  do  występowania  okoliczności  o  charakterze 
nadzwyczajnym,  których  strony  nie  mogły  przewidzieć  przystępując  do  realizacji 
niniejszej umowy, a które nie leżą po stronie Wykonawcy. 

§ 4 

1. Wykonawca zorganizuje własnym kosztem i staraniem oraz na własną odpowiedzialność 
konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy zaplecze socjalne dla osób wykonujących 
bezpośrednio prace związane z realizacją niniejszej umowy.

2. O  ile  Wykonawca  nie  posiada  stosownego  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności 
cywilnoprawnej z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w ramach 
której  wykonuje  Przedmiot  Umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  ubezpieczenia 
z tytułu  szkód,  które  mogą  zaistnieć  na  skutek  zdarzeń  losowych,  oraz  od 
odpowiedzialności cywilnej do wysokości wartości Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca  wykona  Przedmiot  Umowy  w ustalonym  w paragrafie  2  pkt  2  niniejszej 
umowie terminie.

4. Wykonawca wykona umowę z najwyższą starannością. Wykonawca zrealizuje przedmiot 
umowy przy pomocy personelu posiadającego kwalifikacje zawodowe odpowiednie do 
wykonywania  prac  objętych  Umową.  Przy  wykonaniu  Umowy  Wykonawca  może 
korzystać ze sprzętu posiadającego ważne dopuszczenia.

5. Prace remontowe wykonywane będą na terenie Zamawiającego, który w trakcie realizacji 
prac będzie normalnie prowadził swoją działalność leczniczą i profilaktyczną. W związku 
z powyższym Wykonawca zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności przy 
realizacji prac i zapewnia, że będzie je wykonywał w sposób, który w miarę możliwości 
jak najmniej wpływać będzie na niezakłócone funkcjonowanie Zamawiającego.

6. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać należyty porządek na terenie realizacji Umowy 
i właściwą organizację pracy.  

7. Prace  malarskie mogą być realizowane w dniach roboczych w godzinach od 7:00 do 
21:00.

8. Wykonawca  zobowiązany  jest  niezwłocznie  zawiadomić  Zamawiającego  o każdej 
przeszkodzie w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

9. Po  zakończeniu  prac  i  wykonaniu  Przedmiotu  Umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się 
uporządkować teren wykonywanych prac i przekazać go Zamawiającemu. Przekazanie, 
o którym  mowa  powyżej  nastąpi  na  podstawie  protokołu  zdawczo-odbiorczego  lub 
ewentualnie w inny sposób przyjęty przez Strony w ustalonym terminie.
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10. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  działania  i/lub  zaniechania  osób 
i podmiotów przy pomocy, których wykonuje Przedmiot Umowy. W szczególności jak za 
własne  działania  i  zaniechania  Wykonawca  odpowiada  za  ewentualnych 
podwykonawców. 

11. Zgoda  na  zaangażowanie  podwykonawców  w  każdym  przypadku  winna  być  przez 
Zamawiającego pod rygorem nieważności dokonana na piśmie na zasadach określonych 
w art. 6471 Kodeksu cywilnego.

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych.

2. Wszelkie  Materiały  i  urządzenia  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  przy  realizacji 
Przedmiotu  Umowy  powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonym  szczegółowo 
w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz.  881)  oraz  dodatkowo  powinny  posiadać  świadectwa  o  dopuszczeniu  tych 
materiałów do zadań budowlanych w służbie zdrowia.

3. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji Przedmiotu Umowy nie będzie używał żadnych 
materiałów zakazanych przepisami szczegółowymi.

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 
wykazanych  materiałów  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  deklarację  zgodności 
z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Dokumenty te zostaną dołączone do protokołu 
odbioru Przedmiotu Umowy.

5. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót .

6. Wykonywane prace  malarskie będą oceniane i odbierane przez pracownika 
      nadzoru budowlanego Szpitala.
7. Z ramienia Wykonawcy Kierownikiem prac wykonywanych na terenie Szpitala będzie 

___________

§ 6

Zamawiający  udostępni  Wykonawcy  odpowiednie  punkty  do  poboru  wody  oraz  energii 
elektrycznej potrzebnej w zakresie koniecznym do wykonania niniejszej umowy oraz udzieli 
Wykonawcy innej pomocy, o ile jej zakres nie będzie wchodził w zakres prac i czynności, 
które powinny być wykonane przez Wykonawcę we własnym zakresie.
 

§ 7

1. Za  wykonanie  Przedmiotu  Umowy  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości ________ zł (słownie: __________) brutto, które zwane będzie 
w dalszej części umowy „Wynagrodzeniem”.

2. W kwocie Wynagrodzenia uwzględnione są wszystkie koszty Wykonawcy.

3. Kalkulacja Wynagrodzenia z rozbiciem na poszczególne pomieszczenia znajduje się w 
Zakresie prac malarskich, znajdującym się w załączniku do Umowy. 

4. Ewentualne prace dodatkowe, które wykonane zostaną przez Wykonawcę na zlecenie 
Zmawiającego w związku z realizacją Umowy przeprowadzone zostaną po uzyskaniu 
uprzedniej  pisemnej  zgody Zamawiającego,  po zaakceptowaniu ich kosztu i  ustaleniu 
wynagrodzenia dodatkowego. 

§ 8
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1. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę Faktury, 
przy  czym  Faktura  wystawiona  zostanie  po  wykonaniu  i  protokolarnym  odebraniu 
Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty 
odbioru Przedmiotu Umowy.

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia w terminie 30 dni roboczych od 
daty podpisania protokołu częściowego odbioru robót.

3. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi  w formie przelewu bankowego na wskazany w treści 
Faktury lub podany do wiadomości Zamawiającego w inny sposób rachunek bankowy 
Wykonawcy.

 
§ 9

1. Strony  ustalają,  że  zakończenie  realizacji  niniejszej  umowy  potwierdzone  zostanie 
protokołem  odbioru,  który  stanowić  będzie  podstawę  do  wystawienia  przez 
Zamawiającego odpowiedniej Faktury.

2. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość prac wchodzących w zakres Przedmiotu 
Umowy.

3. Termin odbioru końcowego wyznaczy Zamawiający w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia 
go przez Wykonawcę o zakończeniu prac oraz gotowości do przystąpienia do odbioru. 
Brak udziału Wykonawcy w czynnościach odbiorowych nie ma wpływu na dokonanie lub 
odmowę dokonania odbioru bez udziału  Wykonawcy,  wyłącznie  przez reprezentantów 
Zamawiającego.  W  takim  wypadku  Wykonawca  związany  jest  ustaleniami 
Zamawiającego dokonanymi podczas odbioru bez udziału Wykonawcy.

4. W  przypadku  ujawnienia  braków  i  wad  przed  lub  w  trakcie  czynności  odbiorowych 
Zamawiający może (i) wstrzymać wypłatę wynagrodzenia do czasu ich usunięcia i/lub (ii) 
wstrzymać i/lub odstąpić  od czynności  odbiorowych  wyznaczając  termin do usunięcia 
braków  i  wad  i/lub  (iii)  powierzyć  ich  usunięcie  osobom  trzecim  na  koszt  i  ryzyko 
Wykonawcy  w  razie  nie  usunięcia  braków  i  wad  w  terminie  zakreślonym  przez 
Zamawiającego. Powyższe nie ogranicza praw Zamawiającego wynikających z Umowy 
oraz obowiązujących przepisów, w tym z gwarancji i rękojmi. 

5. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  usunięcia  braków i  wad  wymienionych  w protokole 
odbioru  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego,  co  zostanie  stwierdzone 
protokolarnie. 

6. Jednocześnie strony postanawiają, iż dokonane odbiory w myśl zasad powyższych nie 
zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy ujawnione po 
dokonaniu tych odbiorów.

7. Brak  uczestnictwa  przedstawicieli  Wykonawcy  przy  odbiorze  lub  odmowa  podpisania 
przez niego protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności.  W takim 
wypadku ustalenia Zamawiającego dokonane w protokole odbioru będą dla Wykonawcy 
wiążące. 

§ 10

1. Niezależnie  od  faktu  powstania  oraz  wysokości  szkody  Wykonawca  zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną:

a. za  zwłokę  w  wykonaniu  Przedmiotu  Umowy  w  terminie  w  wysokości  1  % 
Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

b. za zwłokę w usunięciu ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie 
gwarancji  lub  rękojmi  w  wysokości 0,5  % Wynagrodzenia  za  każdy  dzień  zwłoki 
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
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c. z tytułu odstąpienia od niniejszej umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy w wysokości 10 % Wynagrodzenia.

2. Zamawiającemu  przysługuje  ponadto  prawo  dochodzenia  odszkodowania 
uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych,  jeżeli  poniesiona  szkoda  przekroczy  wartość 
zastrzeżonych kar umownych.

3. Należne kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 11

Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  odpowiednią  wiedzę,  doświadczenie  oraz  środki 
finansowe niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. Nadto Wykonawca oświadcza, że 
przy  wykonywaniu  niniejszej  umowy  zachowa  należytą  staranność  wynikającą 
z zawodowego  charakteru  świadczonych  usług,  w  zakres  których  wchodzi  wykonanie 
Przedmiotu  Umowy.  Ponadto  Wykonawca  oświadcza  że  zapoznał  się  z  wszelkimi 
niezbędnymi  do wykonania Przedmiotu umowy dokumentami, warunkami i  możliwościami 
technicznymi wykonania Przedmiotu umowy oraz że nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.

§ 12

1. Wprost  w  niniejszej  umowie  Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji,  co  do 
jakości  zapewniającej  pełną  wartość  użytkową,  techniczną,  wykonanego  Przedmiotu 
Umowy.  Okres  gwarancji  wynosi  36 (trzydzieści  sześć)  miesięcy  od daty końcowego 
odbioru Przedmiotu Umowy. Ponadto Zamawiającemu przysługuje dodatkowa gwarancja 
na  materiały  wykorzystane  przy  realizacji  usługi,  zgodnie  z  warunkami  gwarancji  ich 
producentów, które to prawa przeniesione zostaną na Zamawiającego. 

2. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się przeprowadzać następujące czynności w okresie 
gwarancyjnym na własny koszt i odpowiedzialność:

a) naprawy wadliwie wykonanych elementów, w tym poprzez ich wykonanie z użyciem 
materiałów wolnych od wad;

b) naprawy wszelkich szkód powstałych w związku z ujawnioną wadą lub jej usunięciem, 
w wyznaczonym, odpowiednim technicznie terminie.

3. Okres  rękojmi  wynosi  36  (trzydzieści  sześć)  miesięcy  od  daty  końcowego  odbioru 
Przedmiotu Umowy Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie 
terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.

4. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  z  tytułu  rękojmi.  W szczególności,  jeżeli 
zostaną ujawnione wady:

a) dające się  usunąć -  Zamawiający  może zażądać usunięcia  wady  i/lub  wstrzymać 
wypłatę  wynagrodzenia  do  czasu  ich  usunięcia  i/lub  obniżyć  wysokość 
wynagrodzenia w przypadku ich nie usunięcia w zakreślonym przez Zamawiającego 
terminie,

b) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może:

− jeżeli  wada  nie  uniemożliwia  prawidłowego,  zgodnie  z  przeznaczeniem, 
użytkowania  Przedmiotu  Umowy  -  odpowiednio  obniżyć  wysokość 
wynagrodzenia, 

5. W każdym przypadku  Zamawiający  zachowuje  prawo  domagania  się  od Wykonawcy 
naprawienia  szkód,  jak  również  prawo  do  powierzenia  wykonania  odpowiednich 
czynności  osobom  trzecim  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy,  do  których  zgodnie 
z postanowieniami powyższymi zobowiązany jest Wykonawca, w razie ich niewykonania 
lub nienależytego wykonania w terminie zakreślonym przez Zamawiającego.

6. Podpisanie  przez  Zamawiającego  protokołu  odbioru  Przedmiotu  Umowy  nie  może 
stanowić  podstawy  do  odmowy  wykonania  obowiązków  wynikających  z  rękojmi  lub 

5



gwarancji.

7. Powyższe postanowienia nie ograniczają i nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy 
na  podstawie  przepisów  kodeksu  cywilnego,  dotyczących  odpowiedzialności 
kontraktowej lub deliktowej. 

§ 13

Oprócz wypadków określonych w treści przepisów tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom 
przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach.

1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  umowy,  które  może  być 
zrealizowane w całym okresie jej obowiązywania:

a) w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie 
niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili  zawarcia  umowy,  odstąpienie  od umowy może w tym wypadku  nastąpić 
w terminie miesiąca od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych 
okolicznościach.

b) Wykonawca nie przystąpił  do wykonania Umowy bez uzasadnionych przyczyn,  nie 
wykonuje  umowy w okresie  ponad 1 miesiąca pomimo braku przeszkód oraz nie 
kontynuuje prac pomimo wezwania przez Zamawiającego.

c) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy niezgodnie z treścią niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający odmawia bez 
uzasadnionej przyczyny odbioru Przedmiotu Umowy przez okres powyżej 4 tygodni.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe:

a) W  terminie  7  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy  Wykonawca  przy  udziale 
Zamawiającego  sporządzi  szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  według  stanu  na 
dzień odstąpienia od Umowy.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i prace,

c) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających,  jeżeli  odstąpienie  od  umowy  nastąpiło  z  przyczyn,  za  które 
Zamawiający ponosi  wyłączną odpowiedzialność.

d) Wykonawca niezwłocznie nie później   niż w ciągu 21 dni usunie z terenu budowy 
swoje urządzenia zaplecza.

e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi wyłączną 
odpowiedzialność zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych, oraz 
do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 14

1.Zmiana postanowień zawartej  umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie pod rygorem 
nieważności takiej zmiany.

2. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty 
Wykonawcy w następującym zakresie: 

1. wysokości wynagrodzenia w przypadku:
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a. zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której 
zmiana dotyczy,

2. terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana: 

a. siłą wyższą – rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, ze-
wnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało 
się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożli-
wia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w części lub całości, a w 
szczególności epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokal-
ne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym,

§ 15

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających 
w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba że obowiązek przekazania informacji 
dotyczących  zawarcia  realizacji  lub  wykonania  niniejszej  umowy  wynikał  będzie 
z obowiązujących przepisów prawa. 

2. Gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej  umowy zostało uznane za nieważne lub 
niewykonalne,  pozostałe  postanowienia  pozostają  w  mocy.  W  takim  przypadku 
postanowienie nieważne lub niewykonalne będzie uznane za zmienione w taki sposób, 
który ułatwi zrealizowanie intencji Stron oraz ekonomicznych i prawnych celów umowy, 
które  Strony  pragnęły  zrealizować  przejmując  te  postanowienia,  które  okazały  się 
nieważne lub niewykonalne. 

3. Nieważność jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy nie będzie mieć wpływu na 
ważność pozostałych postanowień Umowy. W przypadku unieważnienia jakiegokolwiek 
postanowienia,  Strony podejmą niezbędne  kroki  w celu  utrzymania  intencji  i  zamiaru 
dalszego postanowienia. 

4. Wszelkie załączniki wymienione w treści niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

5. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonywać cesji  praw wynikających 
z niniejszej umowy.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu 
przez Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jednym egzemplarzu dla Wykonawcy.

Zamawiający: Wykonawca:
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