Załącznik nr 3
Umowa nr Or ………../2018/wzór
zawarta w dniu ………………… 2018 r. w Kunowie, pomiędzy:
Gminą Kunów, mającą siedzibę przy ul. Warszawskiej 45B, 27 - 415 Kunów, NIP: 661-21-59-982,
REGON 291009805, w imieniu i na rzecz której działa:
Burmistrz Miasta i Gminy Kunów - Lech Łodej,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszka Żelazowska
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
zwaną/-nym dalej w treści umowy “Wykonawcą”

§ 1. Przedmiot umowy
1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, zainstalowania
i skonfigurowania systemu informatycznego (oprogramowania) o nazwie ………., stanowiącego
usługę on-line realizowaną poprzez serwery producenta oraz aplikacje …………, służącego do
obsługi posiedzeń Rady Miejskiej w Kunowie wraz z automatyczną transmisją obrad Rady
Miejskiej w Kunowie oraz elektronicznego głosowania imiennego, a także dostawy sprzętu
komputerowego, audiowizualnego i zestawu dyskusyjnego niezbędnego do realizacji przedmiotu
umowy.
2. Szczegółowo przedmiot umowy precyzuje oferta z dnia ……………….., która stanowi załącznik do
niniejszej umowy.
3. Poszczególne elementy zamówienia:
1) Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego o nazwie ……….. (w jęz. polskim),
umożliwiającego kompleksowe zarządzanie pracami Rady Miejskiej w Kunowie. Ilość licencji
dostępowych: 15 licencji dla radnych Rady Miejskiej w Kunowie, 2 licencji dla pracowników
Biura Rady Miejskiej w Kunowie oraz 3 dodatkowych licencji dostępowych dla Kierownictwa,
tj. Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik.
System …………. do swego działania wymaga stałego dostępu do sieci Internet, a szybkość
działania jest uzależniona od parametrów łącza internetowego. Minimalne parametry łącza
to: dla transmisji w jakości 720p (HD) wymagana jest dostępność prędkości wysyłania danych
na poziomie 2mbps, dla transmisji w jakości 1080p (Full HD) wymagana jest prędkość na
poziomie 4mbps.
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Program działa wyłącznie w systemach z rodziny Windows (wersja XP i nowsze), a do swojego
poprawnego funkcjonowania wymaga bezpłatnej biblioteki .NET Framework 2.0 lub nowszej.
2) Instalacja systemu informatycznego do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej w Kunowie na
tabletach wykorzystywanych przez radnych, które zapewnia Zamawiający, w celu
umożliwienia im możliwości zapoznania się z materiałami przygotowanymi na sesję przez
Biuro Rady Miejskiej w Kunowie, wzięcia udziału w dyskusji, głosowania, przeglądania
wyników głosowania poprzez indywidualne konto użytkownika w systemie.
3) Dostawa systemu transmisji obrad z posiedzeń na żywo przez Internet składającego się z:
a) dwóch kamer IP szybkoobrotowych,
b) switch-a POE 8 portowego,
c) zestawu komputerowego (komputer wraz monitorem) do zarządzania transmisją obrad.
4) Dostawa systemu dyskusyjnego oraz audio-wizualnego na potrzeby obsługi posiedzeń Rady
Miejskiej w Kunowie, składającego się co najmniej z:
a)

przewodowego systemu konferencyjnego składającego się z jednostki centralnej,
jednostki przewodniczącego oraz ………….. pulpitów delegatów,

b)

projektora multimedialnego w technologii DLP - 1 szt.,

c)

ekranu projekcyjnego - 1 szt.,

d)

laptopa do obsługi posiedzeń - 1 szt.

5) Przeprowadzenie jednodniowego szkolenia w siedzibie Zamawiającego dla pracowników
Biura Rady Miejskiej w Kunowie oraz radnych Rady Miejskiej w Kunowie.
6) Administrowanie i utrzymanie wdrożonego systemu przez okres 12 miesięcy, od dnia
podpisania końcowego protokołu odbioru.
7) Świadczenia usługi asysty technicznej oraz serwisu systemu informatycznego przez okres 12
miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.

§ 2. Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy
1.

Wykonawca

oświadcza,

iż

wykonanie

przedmiotu

umowy

nie

spowoduje

naruszenia przez Wykonawcę oraz Zamawiającego praw autorskich innych podmiotów, znaków
handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych, know-how oraz innych praw
chronionych oraz że Wykonawca uprawniony jest do udzielenia Zamawiającemu sublicencji.
2.

Wykonawca zapewnia, że System spełnia wymogi wynikające z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa i jest zgodny z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia
oraz w ofercie Wykonawcy.
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3. Wykonawca oświadcza, iż posiada stosowne doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia
wymagane odpowiednimi przepisami prawa, niezbędne dla prawidłowej i terminowej realizacji
przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu umowy zapewnić wykwalifikowany personel
posiadający niezbędne kwalifikacje do realizacji przedmiotu umowy, o kompetencjach
w zakresie stosowanych technologii informatycznych, a także materiały i zasoby w stopniu,
w jakim wymaga tego jakość i terminowość wykonania przedmiotu umowy.
5. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) udzielenie Zamawiającemu prawa do korzystania z systemu ………. (usługi on-line oraz
aplikacji ………..) przez okres 12 miesięcy od podpisania końcowego protokołu odbioru
poprzez urządzenia takie jak: komputery, telefony komórkowe, tablety, smartfony, przy
czym Zamawiający nie uzyskuje prawa do zbywania, czy też wprowadzenia do obrotu
oprogramowania …………….;
b) udzielenie Zamawiającemu prawa do korzystania z systemu …………… ( usługi on-line oraz
aplikacji …………..) poprzez łączenie się z serwerem producenta za pomocą
udostępnionych

Zamawiającemu

administratorów),

kont

użytkowników

(15

radnych

oraz

5

w liczbie odpowiadającej dozwolonej ilości kont użytkowników

wskazanej w postanowieniach licencyjnych. Zakazane jest jednoczesne korzystanie z
oprogramowania przez większą liczbę osób niż to wskazane zostało w niniejszej umowie.
W ramach licencji Zamawiający ma prawo korzystać z aplikacji …………. w celu obsługi
Rady Miejskiej w Kunowie oraz Biura Rady Miejskiej w Kunowie, w tym obsługi posiedzeń
i głosowań;
c) administrowanie

i

utrzymywanie

systemu

………

na

serwerach

producenta

oprogramowania przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu
odbioru;
d) świadczenie usług asysty technicznej systemu …………… za pośrednictwem producenta
oprogramowania;
e) zapewnienia

prawidłowego

funkcjonowania

serwera,

w

tym

konserwacji

oprogramowania serwera;
f)

zabezpieczanie dostępu do serwerów przed dostępem osób nieupoważnionych;

g) aktualizowanie aplikacji ………….. do najnowszej dostępnej wersji;
h) wykonywanie codziennych kopii zapasowych bazy danych Zamawiającego znajdującej się
na serwerze oraz gwarantowane przechowywanie jej przez okres 10 dni;
i)

udostępnianie przestrzeni dyskowej na serwerze, na którym został zamieszczony system
………………..;
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j)

gwarantowanie płynnego i spójnego działania systemu …………. w jednym czasie na liczbie
stanowisk,

odpowiadającej

liczbie

zakupionych

licencji

przez

Zamawiającego

pod warunkiem zapewnienia przez Zamawiającego dostępu do sieci Internet
dla wszystkich użytkowników.

§ 3. Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1)

niewykorzystywania w części lub w całości jakichkolwiek informacji zawartych
w programie oraz w jego dokumentacji do celów innych niż użytkowanie programu
zgodnie z jego przeznaczeniem,

2)

niekopiowania (z wyjątkiem wykonania jednej kopii nośnika, na którym dostarczone
zostało oprogramowanie), rozprowadzania, wypożyczania, modyfikowania lub innych
form przekazywania oprogramowania bez pisemnej zgody Wykonawcy.

§ 4. Termin wykonania umowy
1.

Strony ustalają termin wykonania umowy do dnia 30.09.2018 r. we wskazanym przez
Zamawiającego miejscu.

2.

System zostanie dostarczony Zamawiającemu z pełną dokumentacją (instrukcja obsługi, opis
struktury, itp.) oraz z postanowieniami licencyjnymi.

3.

Za dzień wykonania umowy uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń
protokołu odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z § 5 ust. 1.

§ 5. Procedura odbioru przedmiotu umowy
1. Najpóźniej w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest
złożyć przedmiot umowy u przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 13 ust. 2 niniejszej
umowy.
2. Do 7 dni roboczych od daty złożenia przedmiotu umowy u Zamawiającego nastąpi jego
protokolarny odbiór. Protokół z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony w formie
pisemnej, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
3. W przypadku, gdy Zamawiający zakwestionuje podczas odbioru przedmiotu umowy kompletność
i rzetelność jego wykonania, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) w przypadku wad nadających się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na
usunięcie wad. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zgłoszonych uzupełnień w terminie
wskazanym przez Zamawiającego i ponownie przedłożyć przedmiot umowy Zamawiającemu.
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Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. W razie nie
usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie poprawek
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub naliczyć kary umowne zgodnie z zapisami
umowy;
2) w przypadku wad nie nadających się do usunięcia, lub niezgodności wykonania zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy (co nie było uprzednio uzgodnione
z Zamawiającym w formie pisemnej) Zamawiający może, zachowując roszczenie o naprawienie
szkody:
a) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy – jeżeli wady nie są istotne,
b) odstąpić od umowy – jeżeli wady są istotne.
c) odstąpić od odbioru i naliczyć kary umowne za opóźnienie terminu wykonania przedmiotu
umowy.
4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 w przypadku opóźnień w usunięciu nieprawidłowości
wskazanych przez Zamawiającego należy naliczyć kary umowne za każdy dzień zwłoki
w usunięciu nieprawidłowości zgodnie z § 12 umowy.
5. Protokół odbioru ze strony Zamawiającego i Wykonawcy podpisują osoby upoważnione zgodnie
z § 13 niniejszej umowy, ze strony Wykonawcy osoby zgodnie z reprezentacją Wykonawcy bądź
osoby wskazane na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.
6. Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do czasu jego dostarczenia
do siedziby Zamawiającego.

§ 6. Wynagrodzenie umowne
1.

Za wykonanie przedmiotu umowy oraz z tytułu udzielenia sublicencji Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą Wykonawcy w łącznej wysokości ……………… zł brutto
(słownie: ……………………………. zł ……../100), w tym podatek VAT: …………………… zł (słownie:
……………zł ……/100).

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty Wykonawcy niezbędne do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty dostawy systemu ………… do
siedziby Zamawiającego, koszty udzielania sublicencji, koszty instruktażu systemu, koszty asysty
technicznej dla systemu, a także podatek VAT, naliczone według aktualnie obowiązujących
przepisów.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury, na rachunek bankowy wskazany na tej
fakturze.
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4. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury wyłącznie po podpisaniu przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy.
5.

W przypadku konieczności dokupienia dodatkowych licencji dostępowych do systemu ……….. dla
użytkowników niebędących radnymi, koszt jednostkowy takiej licencji ustala się na poziomie
……….. zł netto, tj. …………. zł brutto (słownie: ………………………). Zakupu takiego dokonuje się na
podstawie odrębnego pisemnego zlecenia i nie wymaga zmiany niniejszej umowy. Płatność za
wyżej wymieniony zakup będzie się odbywać na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.
§ 7. Asysta Techniczna i inne postanowienia

1. Asysta techniczna systemu ……… będzie świadczona przez Wykonawcę lub przez producenta
oprogramowania.
2. Usługi Asysty technicznej będą realizowane w okresie od dnia podpisania przez Zamawiającego
protokołu odbioru przedmiotu umowy przez okres 12 miesięcy.
3. W ramach Asysty technicznej Wykonawca zapewnia Zamawiającemu wsparcie techniczne
Systemu obejmujące rejestrację przypadków niepoprawnego działania aplikacji ……… oraz
udzielanie wyjaśnień i krótkich porad związanych z użytkowaniem aplikacji …………….
4. Czas reakcji na zgłaszane problemy techniczne w tym błędy, awarie oraz usterki systemu ………….
wynosi do dwóch dni roboczych (poniedziałek - piątek) od momentu zgłoszenia problemu.
5. W ramach Asysty technicznej Wykonawca zapewni Zamawiającemu:
1) dostęp do pomocy technicznej Systemu w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni robocze od
poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w formie:
a) e-mailowej na adres ……………@........................; lub
b) telefonicznej pod nr telefonu: …………………………….
6. Uprawnienia i obowiązki wynikające z Asysty technicznej wykonują pracownicy Zamawiającego:
1) ………………., e-mail: ……….@.............., nr tel.: ………….…,
7. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na cały przedmiot zamówienia.
8. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru,
o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, a w przypadku usuwania wad ujawnionych
podczas odbioru, po podpisaniu protokołu ich usunięcia.
9. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw gwarancyjnych dostarczonego
sprzętu i oprogramowania nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia
awarii na adresy wskazane powyżej.
10. W przypadku niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminie określonym powyżej, Wykonawca
zobowiązuje się w terminie 12 godzin od momentu zgłoszenia, dostarczyć zamienne urządzenia
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na czas naprawy. Po uruchomieniu urządzenia zastępczego zostanie spisany protokół, w którym
zostanie określony ostateczny termin usunięcia usterki.
11. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe w przypadku, gdy po wykonaniu
trzech napraw gwarancyjnych dostarczonego urządzenia w ramach tej umowy w ciągu okresu
gwarancji będzie ono wykazywało nadal wady w działaniu.
12. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi.
13. W przypadku naprawy gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy.
14. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu umowy
powstałe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
§ 8. Podwykonawcy
1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy
Podwykonawcom.
2. Podwykonawca zobowiązany jest realizować powierzoną mu część przedmiotu umowy na takich
warunkach, na jakich Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy.
3. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego przedmiotu. Wykonawca wykonujący
Przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcy/ów ponosi pełną odpowiedzialność za ich
działanie lub zaniechanie działania, jak za działania lub zaniechania własne.
§ 9. Odpowiedzialność za szkody
1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego
w przypadku, gdy są one wynikiem :
1) siły wyższej,
2) brakiem dostępu do Internetu lub jakości łącz teleinformatycznych leżących po stronie
Zamawiającego,
3) naruszenia zasad bezpiecznego użytkowania systemu oraz za jakiekolwiek straty wynikłe z ich
nieprzestrzegania, a w szczególności wynikłe z ujawnienia osobom trzecim haseł dostępu do
systemu.
2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do niezbędnych przerw w działaniu serwerów wynikających
z potrzeby wykonania czynności związanych z jego obsługą i utrzymaniem oraz usuwaniem awarii.
3. Wszelkie prace konserwacyjne, o których mowa w ust. 2 wykonywane są w godzinach 22.00 06.00, pod warunkiem, że Zamawiający nie zaplanował w tym czasie żadnych posiedzeń.
4. O wszelkich przerwach w działaniu oprogramowania Wykonawca zobowiązuje się poinformować
Zamawiającego pisemnie z minimum 72-godzinnym wyprzedzeniem.
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5. Mając na uwadze fakt, że informacje wprowadzone do aplikacji ………….. przez Zamawiającego
mogą być publikowane w sieci Internet, a dostęp do nich jest w wielu przypadkach
nieograniczony, odpowiedzialność za nie ponosi Zamawiający.

§ 10. Obowiązywanie umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od daty podpisania umowy do dnia 30.09.2018 r.
2. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia, jeżeli druga Strona narusza
podstawowe obowiązki z niej wynikające, określone w § 2 i 3 umowy.
3. W ciągu 5 dni od zakończenia obowiązywania umowy dane Zamawiającego zamieszczone na
serwerach aplikacji …………. zostaną zapisane na nośniku fizycznym i przekazane Zamawiającemu
lub na jego wniosek umieszczone na serwerze ftp, a następnie usunięte z serwerów.
4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może dalej korzystać z programu, pod
warunkiem zawarcia nowej umowy dotyczącej określenia wysokości opłaty abonamentowej
i okresu w którym program będzie wykorzystywany.

§ 11. Odstąpienie od umowy
1. Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub wykończenie przedmiotu umowy opóźnia się tak dalece, że nie
jest prawdopodobne, żeby Wykonawca zdołał go ukończyć w czasie określonym w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy Zamawiający może, bez wyznaczenia dodatkowego terminu, od umowy odstąpić.
2. Zamawiający może od umowy odstąpić w przypadku:
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2) zajęcia majątku Wykonawcy przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub egzekucji lub
jakiegokolwiek rozporządzenia majątkiem przez Wykonawcę, które może utrudnić lub
uniemożliwić ewentualne zaspokojenie wierzyciela;
3) przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji firmy;
4) dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobne należyte
wykonanie umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Wykonawca może od umowy odstąpić w następujących przypadkach:
1)

gdy

Zamawiający

nie

wypłaca

Wykonawcy

wynagrodzenia

za wykonaną usługę

w ciągu 30 dni od terminu płatności ustalonego w niniejszej umowie,
2) gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnienia przyjęcia przedmiotu umowy.
4. Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości
o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia wskazaną w ust. 2 i 3 umowy.
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5. Odstąpienie następuje poprzez pisemne oświadczenie jednej ze stron w terminie. Oświadczenie
może być złożone bezpośrednio w siedzibie drugiej strony bądź przesłane listem poleconym za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
6. Jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany przez Wykonawcę w sposób wadliwy lub sprzeczny
z umową Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający może od umowy
odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 12. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto za każdy dzień zwłoki;
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez
Zamawiającego do usunięcia wad, w wypadkach wskazanych w umowie;
3) za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 7 ust. 4 Zamawiającemu każdorazowo przysługuje
prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki;
4) za niepoinformowanie Zamawiającego o wszelkich przerwach w działaniu oprogramowania
zgodnie z § 9 ust. 5, a także za wykonywanie wszelkich prac konserwacyjnych, o których mowa w § 9
ust. 3 w godzinach innych, niż to określono w § 9 ust. 4, Zamawiającemu każdorazowo przysługuje
prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki;
5) w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto;
6) w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia
umownego brutto.
2. Kara umowna będzie płatna w ciągu 7 dni od daty:
1)

wystąpienia przez Zamawiającego

lub Wykonawcę

z

żądaniem zapłacenia kary

–

w przypadkach określonych w ust. 1;
2) doręczenia drugiej stronie pisemnego powiadomienia o odstąpieniu od umowy –
w przypadkach określonych w ust. 1.
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3. Jeżeli Wykonawca nie dokona zapłaty kary umownej w terminie określonym w ust. 2 Zamawiający
zastrzega

sobie

prawo

dokonania

potrącenia

przysługującej

mu

kary

umownej

z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie postanowień niniejszej umowy.
4.

W

przypadku,

gdy

szkoda

spowodowana

niewykonaniem

obowiązku

wynikającego

z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może niezależnie
od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
§ 13. Osoby do kontaktu
1. Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w związku z wykonaniem umowy jest:
…………………………………………, tel. ……………………………….., e-mail: …………………………………….
2. Osobą upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego w związku z wykonaniem umowy jest:
…………………………………………, tel. ……………………………….., e-mail: …………………………………….

§ 14. Postanowienia końcowe
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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