
 

 
 

 

 

Załącznik nr 3 

Wzór         do Specyfikacji Istotnych 

 Warunków Zamówienia 

 

U M O W A 
Niniejsza umowa zawierana jest w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

procedury konkurencyjności, zgodnie z Podrozdz. 6.5.2. „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020”. 

Zamówienie finansowane jest z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego oraz ze środków Unii 

Europejskiej, w ramach projektu „Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na 

Centrum św. Jana – etap II”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8: Konwersja, Działania 8.3 

Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego.  

 

Zawarta dnia .........................., w Gdańsku, pomiędzy:  

 

Nadbałtyckim  Centrum  Kultury  w  Gdańsku  

80-851  Gdańsk,  ul. Korzenna  33/35,  

wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK woj. pom. 9/99,  

NIP: 583-20-82-755, 

zwanym w dalej "zamawiającym", 

reprezentowanym przez: Lawrence Ugwu – Dyrektora, 

 

a  

………………………………………………………….., z siedzibą w ……………..……..., 

przy ul. ………………………………………………………………………………………,  

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego/ Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, prowadzonego/ przez ………………………………………………, pod 

numerem ……………...  

NIP  ………………… 

zwanym dalej "wykonawcą", 

reprezentowanym przez ……………………………………………………………………. 

 

 

Przedmiot umowy 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa do Centrum św. Jana w 

Gdańsku, systemu tablic informacyjnych o historycznym wyposażeniu Centrum św. Jana w 

Gdańsku (zw. dalej „Centrum”).  

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy, wskazanego w ust. 1, Wykonawca zobowiązany 

jest do:  

1) zaprojektowania systemu wolnostojących nośników, składających się z tablicy 

umieszczonej na stojaku, zawierających podstawowe informacje o zabytkach z 

historycznego wyposażenia kościoła św. Jana, 

2) wykonania systemu tablic według projektu,  

3) dostawy i ustawienia tablic w Centrum Św. Jana w Gdańsku. 



3. System tablic, o którym mowa w § 1 ust. 1, będzie wykonany w oparciu o koncepcję 

(wstępny projekt), złożoną wraz z ofertą Wykonawcy. Wykonawca zamieści na tablicach 

informacje o zabytkach przekazane przez Zamawiającego.  

4. Zamawiający może przekazać Wykonawcy uwagi do koncepcji, o której mowa w ust. 3, 

lub zażadać jej uszczegółowienia, w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, w formie 

pisemnej lub pocztą elektroniczną.  

5. Wykonawca będzie zobowiązany do uszczegółowienia koncepcji, uwzględnienia uwag 

Zamawiającego, w terminie do 14 dni od daty przekazania Wykonawcy uwag lub żądania, o 

których mowa w ust. 4.  

6. Zamawiający, w terminie do 3 dni od daty przekazania Zamawiającemu poprawionej 

koncepcji, oświadcza, czy przyjmuje poprawioną koncepcję, czy też żąda naniesienia 

dalszych poprawek w określonym terminie.  

7. W przypadku, gdy Zamawiający nie zajmie stanowiska odnośnie koncepcji, w terminie, o 

którym mowa w ust. 4 lub ust. 6, uznaje się, że koncepcja została zaakceptowana przez 

Zamawiającego, jako ostateczny projekt (zw. dalej „projektem”).  

8. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, niezbędną wiedzę i umiejętności oraz 

potencjał do wykonania czynności, objętych przedmiotem umowy i zobowiązuje się do 

wykonania czynności objętych niniejszą umową z należytą starannością oraz, że nie 

zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na należyte wykonanie przez 

niego niniejszej umowy. 
 

§2. 

Termin realizacji i odbiory 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 10 grudnia 2020r.  

2. Za termin wykonania całego przedmiotu umowy uznaje się datę odebrania, przez 

Zamawiającego bez uwag, dostarczonych i ustawionych we wskazanych miejscach w 

Centrum, nosników z tablicami.  

3. Czynności odbiorowe odbędą się w siedzibie Zamawiającego niezwłocznie po zgłoszeniu 

przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego, czego potwierdzeniem będzie 

protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w dwóch egzemplarzach. 

Zamawiający dokona sprawdzenia przedmiotu umowy i ewentualnie zgłosi swoje 

zastrzeżenia lub złoży oświadczenie o braku zastrzeżeń do wykonanego przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub uzupełnienia braków wskazanych 

przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty ich zgłoszenia. 
 

§3. 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe obejmujące wszystkie koszty i opłaty w kwocie brutto .......................... zł 

(słownie: ...............................), tj. .......................... zł netto (słownie: ...............................), 

plus podatek VAT w stawce …%. 

2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest oświadczenie Zamawiającego o 

braku zastrzeżeń zawarte w protokole odbioru prac, o którym mowa                              w §2 

ust. 3. 

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przez Zamawiającego przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę w ciągu 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury na adres Zamawiającego. 

4. Za dzień uiszczenia wynagrodzenia uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego 

polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy. 



5. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, zbyć na rzecz osób trzecich 

przysługującej mu wierzytelności z tytułu zapłaty wynagrodzenia.  

6. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT 

czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu wykonania 

niniejszej umowy wystawi rachunek (fakturę). W przypadku naruszenia powyższego 

zobowiązania, Wykonawca wyraża zgodę, na potrącenie przez Zamawiającego z należnego 

mu wynagrodzenia, kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której 

Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu 

Skarbowego. 

 

§4. 

Prawa autorskie  

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego, na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe do projektu na 

następujących polach eksploatacji:  

1) w zakresie wykorzystania projektu na potrzeby wykonania i ustawienia systemu tablic 

oraz powielania rozwiązań projektowych w innych miejscach na terenie Centrum; 

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową; 

3) w zakresie rozpowszechniania projektu w sposób inny niż określony w punktach 

poprzedzających - archiwizowanie, publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, 

odtwarzanie, a także publiczne udostępnienie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

4) wprowadzania zmian, modyfikacji, korekt, ulepszeń oraz dokonywania opracowań 

dokumentacji. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1, następuje:  

1) na czas nieokreślony oraz 

2) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami,  

z zastrzeżeniem ust. 3.   

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą wypłaty wynagrodzenia,                      

o którym mowa w §3 ust. 1, bez konieczności składania w tej sprawie jakichkolwiek 

dodatkowych oświadczeń woli przez Strony. 

4. Strony postanawiają, że niniejsza umowa powoduje przeniesienie własności wszystkich 

egzemplarzy projektu przekazanych Zmawiającemu przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca oświadczy i zagwarantuje, iż korzystanie przez Zamawiającego z projektu nie 

naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich. 

W przypadku zgłoszenia Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich 

praw, w szczególności praw autorskich, Wykonawca: 

1) przejmie i zaspokoi wynikające z tego tytułu roszczenia względem Zamawiającego, 

2) zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, 

postępowań, szkód, strat, kar umownych oraz wszelkich innych kosztów powstałych w 

związku z korzystaniem z projektu. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za złożenie niezgodnego z prawdą 

oświadczenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, a w szczególności za szkody 

poniesione przez Zamawiającego w wyniku naruszenia praw osób trzecich. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy w części, Zamawiający nabywa wszelkie prawa,                    

w tym majątkowe prawa autorskie w zakresie wynikającym z niniejszej umowy,  

do odebranej części projektu, po zapłacie za nie wynagrodzenia. 



§ 5 

Warunki sprawowania nadzoru autorskiego   

1. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy, w 

sposób zgodny z umową oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów 

wynikłych na tle realizacji umowy.  

2. Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności:  

1) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z projektem w zakresie rozwiązań użytkowych, 

technicznych, technologicznych i materiałowych;  

2) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego powstałych w toku realizacji; 

3) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w projekcie w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań 

technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych 

niż przewidziano w projekcie,  

4) dokonaniu zmian rozwiązań w projekcie – na żądanie Zamawiającego,  

5) poprawiania błędów projektu lub uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii 

wykonania nie zawartych w projekcie – bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy 

czym działania jego w ramach nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód i 

opóźnień w realizacji zadania. 

 

§6. 

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz uzgadniania na 

bieżąco szczegółowych rozwiązań projektowych i wykonawczych.  

2. Zamawający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji prac na każdym etapie ich 

realizacji, w zakresie zgodności wykonywanych tablic z projektem, w szczególności może 

żądać przedstawienia wykonanej tablicy do akceptacji.  

3. Obowiązki koordynującego sprawy związane z realizacją przedmiotu umowy ze strony 

Zamawiającego pełnić będzie: Pani Iwona Berent, tel.: +48 604 945 946, e-mail: 

iwona.berent@nck.org.pl 

4. Obowiązki koordynującego sprawy związane z realizacją przedmiotu umowy ze strony 

Wykonawcy pełnić będzie: Pan(i) …………….………………….., tel.: ………………..,  

e - mail: …………................... . 

3. Każda ze Stron ma prawo do zmiany osób wskazanych w ustępach poprzedzających,                   

po uprzednim powiadomieniu drugiej Strony w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. 

 

§7. 

Wady Projektu i gwarancja  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady prawne i fizyczne 

projektu istniejące w czasie odbioru prac oraz za wady ujawnione dopiero po odbiorze z 

przyczyn tkwiących w projekcie w chwili odbioru, przez okres 12 miesięcy od dnia 

podpisania protokołu odbioru prac bez zastrzeżeń.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania projektowe niezgodne z 

przepisami prawa, w tym dotyczące bezpieczeństwa nośników  oddawanych do użytku 

publicznego. O zauważonych wadach projektu Zamawiający zawiadamia Wykonawcę w 

terminie 7 dni od daty wykrycia wady. 

mailto:iwona.berent@nck.org.pl


3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady w ciągu 7 dni. Termin na usunięcie wady 

rozpoczyna się w chwili odebrania przez Wykonawcę zgłoszenia, o którym mowa w ustępie 

poprzedzającym. Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie. 

4. Wykonawca udziela minimum 36 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot umowy, 

licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

5. Zamawiający zgłosi Wykonawcy wady fizyczne przedmiotu umowy za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres: …………………………………….., podając rodzaj wady. 

6. Gwarancją nie są objęte i powodują jej utratę: 

1) uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieodpowiedniego obchodzenia się                        

z  przedmiotem umowy; 

2) samowolne naprawy, przeróbki lub zmiany; 

3) działania sił wyższych (np. pożar, powódź, itp.) 

7. W przypadku utraty gwarancji z powodów wymienionych w ust. 6, wszelkie naprawy 

dokonywane będą na koszt Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady w przedmiocie umowy lub jego 

wymianę na przedmiot wolny od wad w ciągu 14 dni. Termin na usunięcie wady rozpoczyna 

się w chwili odebrania przez Wykonawcę zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5. 

7. W przypadku konieczności dokonania naprawy poza Centrum, transport przedmiotu 

umowy nastąpi na koszt Wykonawcy. Wadliwy przedmiot umowy przekazany zostanie 

Wykonawcy na podstawie protokołu przyjęcia - przekazania podpisanego przez obie Strony.  

8. Przedmiot umowy, po usunięciu wady lub wymianie na przedmiot wolny od wad, podlega 

odbiorowi na podstawie protokołu odbioru.   

9. W przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych przekroczy  

14 dni, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia wykonania zastępczego. 

Rozliczenie Stron z tytułu wykonania zastępczego nastąpi na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Zamawiającego. Wykonawca dokona zwrotu kosztów poniesionych przez 

Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w ciągu 

14 dni od dnia otrzymania refaktury. 

10. Okres gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres od zgłoszenia wady do momentu jej 

usunięcia. 

 

§8. 

Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy przypadku: 

1) ogłoszenia likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 

2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) niewypełniania lub nienależytego wypełniania przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy, po uprzednim dwukrotnym wezwaniu do realizacji 

umowy zgodnie z jej wymogami. 

2. Strony uznają, iż przedmiot niniejszej umowy ma charakter podzielny, co oznacza, że 

odstąpienie od umowy może zostać dokonane zarówno w odniesieniu do całości przedmiotu 

umowy, jak i w odniesieniu do jego części. 

3. Odstąpienie od niniejszej umowy następuje z chwilą doręczenia drugiej Stronie 

pisemnego oświadczenia, w którym oprócz podstawy i przyczyny odstąpienia  

od umowy podany jest termin rozpoczęcia komisyjnego odbioru dotychczas wykonanych i 

zakończonych prac.  

4. Uzgodniony przez obie Strony protokół ilościowo-wartościowy z czynności komisji, 

będzie podstawą do rozliczenia finansowego wykonanych elementów przedmiotu umowy.  

 



§9. 

Kary umowne 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

2) za opóźnienie w załatwieniu roszczeń gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi 

przysługujących Zamawiającemu - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w 3 ust. 1 - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

3) w przypadku niewykonania lub innego niż określone w pkt. 1 i 2 nienależytego 

wykonania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie - w wysokości 

5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

2. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu 

Umowy, ani też z jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Umowy.  

3. Termin płatności kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez 

Wykonawcę wezwania do zapłaty.  

4. Zapłata kary umownej może nastąpić przez potrącenie kwoty kary umownej z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia. W takim przypadku ust. 3 nie ma zastosowania.  

5. Niezależnie od zapłaty kary umownej, Zamawiający może dochodzić naprawienia szkody 

na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia (faktury). 

6. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w płatności faktury, Wykonawca ma prawo 

naliczyć odsetki na zasadach ogólnych. 

 

§10. 

Zmiany umowy 

1. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu Stron wyrażona na 

piśmie, w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Istotne zmiany umowy, w stosunku do treści złożonej oferty, mogą być dokonane w 

następujących przypadkach i przy zachowaniu następujących warunków: 

1) w przypadku wystąpienia przeszkód technicznych uniemożliwiających zastosowanie 

przyjętych w zapytaniu ofertowym, lub ofercie rozwiązań, w szczególności: wycofania 

danego materiału, podzespołu z produkcji lub dystrybucji, braku na rynku,   

2) z powodu wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które 

uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy; takich jak: akty terroru, wojny 

wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia 

gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia 

poza kontrolą którejkolwiek ze stron i którym żadna ze stron nie mogła zapobiec, nowe i 

nadal trwające, przy czym zmiany mogą być dokonane w zakresie: 

a) wydłużenia terminu realizacji zamówienia o czas wystąpienia zdarzenia i 

ewentualnie usuwania jego skutków,  

b) zakresu przedmiotu umowy w stopniu nie wykraczającym poza określenie 

przedmiotu zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym, jeżeli wskutek siły wyższej 

konieczne będzie np. ograniczenie zakresu zamówienia, lub wykonanie dodatkowych 

czynności związanych z usuwaniem skutków zdarzenia, 

3) w przypadku przedłużających się procedur przetargowych i administracyjnych, 

mających wpływ na terminy umowne, opóźnienia Zamawiającego w podpisaniu umowy, 

przy czym zmiany mogą być dokonane w zakresie wydłużenia terminu realizacji 

zamówienia, o czas wystąpienia opóźnienia,  

4) w przypadku udokumentowanych, niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień 



leżących po stronie producenta, dystrybutora, przy czym zmiany mogą być dokonane w 

zakresie wydłużenia terminu realizacji zamówienia, o czas wystąpienia opóźnienia,  

5) w przypadku przeszkód występujących na miejscu ustawienia nośników, niezależnych 

od Wykonawcy, a także innych udokumentowanych, niezawinionych przez Wykonawcę 

przeszkód zewnętrznych uniemożliwiających wykonanie zamówienia zgodnie z umową,  

przy czym zmiany mogą być dokonane w zakresie wydłużenia terminu realizacji 

zamówienia, o czas wystąpienia opóźnienia; w zakresie przedmiotu umowy w stopniu 

niewykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w zapytaniu 

ofertowym 

6) w przypadku zmian w zakresie dofinansowania Projektu ze środków zewnętrznych, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na realizację zamówienia, przy czym zmiany mogą być 

dokonane  

a) w zakresie wydłużenia terminu realizacji zamówienia, o czas dostosowania 

zamawiającego do zaistniałej zmiany,  

b) w zakresie przedmiotu umowy w stopniu niewykraczającym poza określenie 

przedmiotu zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym, w zakresie koniecznym do 

dostosowania do zaistniałej zmiany  

7) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

wynagrodzenie zostanie zmienione z uwzględnieniem zmienionej stawki podatku, 

8) w razie zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy zamówień dodatkowych lub 

zamiennych, które wymagają dodatkowego czasu na wykonanie zamówienia; zmiana 

może nastąpić w zakresie terminu realizacji zamówienia podstawowego, o czas 

wykonywania zamówień dodatkowych i zamiennych 

9) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę wystąpienia konieczności wykonania prac 

zamiennych, w szczególności wynikającej z niezbędnej zmiany technologii wykonania 

prac stwierdzonej przez Zamawiającego lub Wykonawcę, przy czym zmiana może 

dotyczyć zakresu prac w stopniu niewykraczającym poza określenie przedmiotu 

zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym, 

10) w przypadku, gdy jeżeli zmiany pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, 

użytkowe, od przyjętych w zapytaniu ofertowym, koncepcji, lub, gdy zmiany te są 

korzystne ze względu na osiągnięcie celu zamówienia, zmiana może dotyczyć zakresu 

zamówienia w stopniu niewykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte 

w zapytaniu ofertowym, 

3. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie uzasadnienie 

konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 

 

§11. 

Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu 

prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu lub złożeniu wniosku w przedmiocie 

postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego, a także o zmianach 

adresu. 

3. Spory mogące wystąpić w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w drodze 

negocjacji. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia, sądem właściwym do 

rozstrzygnięcia sporu jest sąd z siedzibą w Gdańsku. 

4. Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa dla 

Zamawiającego. 



 

                     ZAMAWIAJĄCY:                                                 WYKONAWCA: 
 

 

 

 

 

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


