Załącznik nr 3 do SIWZ - WAT.272.1.1.2019

UMOWA ………………….(wzór)
Zawarta w dniu ………………2019 r. w Opolu pomiędzy:
Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Opolu z siedzibą przy ul. Nysy
Łużyckiej 42, 45-035 Opole, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Krzysztofa Gaworskiego Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
w Opolu,
a
………………………………………………………………, KRS pod numerem …………….
/nazwa i siedziba firmy/
lub
Panią/Panem ……………………. zamieszkałym ……….., prowadzącym działalność
gospodarczą pod firmą ……………… zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej,
NIP ……………….Regon ………………
reprezentowaną/ym przez:
1) ………………………………………………
2) ………………………………………………
zwaną/ym dalej Wykonawcą, a łącznie z Zamawiającym zwanymi „Stronami”, w wyniku
wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i
dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych”, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę czterech fabrycznie
nowych samochodów osobowych, jednego modelu………………………………………...,
zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy i o minimalnych parametrach technicznych,
wyposażeniu i wymaganiach określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis
przedmiotu zamówienia.
2. Integralną częścią umowy są:
- opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
- oferta Wykonawcy z dnia .................... 2019 r., stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.
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§2
WARUNKI REALIZACJI
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do dnia ………. 2019.
2. Za termin realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania przez Strony
protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
3. Protokół odbioru końcowy sporządza się w oparciu o podpisane przez przedstawicieli Stron
bez zastrzeżeń protokoły zdawczo-odbiorcze częściowe wszystkich dostarczonych
samochodów. Protokoły zdawczo-odbiorcze częściowe będą stanowiły załącznik do
protokołu odbioru końcowego.
4. Wykonawca oświadcza, że samochody są fabrycznie nowe, nieużywane, nie poddane
jakimkolwiek naprawom, pochodzące z produkcji z 2019 roku, pełnowartościowe,
kompletne, wolne od wad, w tym wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i
prawnych, nie obciążone prawami osób trzecich, a ponadto spełniają wymagania techniczne
określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po
drogach publicznych w tym wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym i przepisów
wykonawczych.
5. Wykonawca zapewni odbiór samochodów w punkcie wyznaczonym przez Zamawiającego,
tj. w Opolu przy ul. Nysy Łużyckiej 42 – siedziba Zamawiającego.
6. Zamawiający zostanie powiadomiony telefonicznie (nr tel. 77-453-99-06) lub drogą
elektroniczną (adres e-mail: zamowienia@opole.pios.gov.pl) przez Wykonawcę o terminie
przekazania przedmiotu umowy co najmniej 3 dni przed planowaną dostawą.
7. Odbiór samochodów, realizowany będzie w dni robocze w godzinach 8-14.
Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach
wolnych od pracy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdów na koszt Wykonawcy – polisa
OC ważna przez rok czasu.
9. Wykonawca w chwili odbioru samochodu przekaże Zamawiającemu:
a) komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji samochodu we właściwym organie
komunikacji,
b) polisę OC (opłaconą na rok)
c) instrukcję obsługi samochodu (sporządzoną w języku polskim),
d) inne wymagane prawem dokumenty pojazdu,
e) kartę gwarancyjną samochodu (wraz z listą punktów świadczących serwis
gwarancyjny),
f) 2 komplety kluczyków/pilotów do samochodu,
g) wskazane w SIWZ wyposażenie dodatkowe, w tym również komplet fabrycznie
nowych kół z oponami zimowymi.
10. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za transport samochodów do
Zamawiającego, załadunek i rozładunek oraz ubezpieczenie od ryzyka – w szczególności
utraty lub uszkodzenia samochodu.
11. Własność samochodu przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu
zdawczo – odbiorczego częściowego.
12. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia samochodu przechodzi z Wykonawcy na
Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego częściowego.
13. Przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego częściowego osoba pełniąca nadzór
nad umową po stronie Zamawiającego lub inna osoba upoważniona przez Zamawiającego,
ma prawo skontrolować dostawę pod względem jej zgodności z umową oraz ewentualnych
usterek lub wad.
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14. Jeżeli Zamawiający odmówi odbioru samochodów z powodu wad (przykładowo samochód
posiadający wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność, został wydany w stanie
niekompletnym, nie posiada użyteczności zgodnych z przeznaczeniem) lub niezgodności z
umową (m.in. samochód nie odpowiada opisowi podanemu w załączniku nr 1 i 2
do umowy, brakuje dokumentów i akcesoriów), nie przyjmuje się protokołu zdawczoodbiorczego częściowego, a przedstawiciele Zamawiającego przekażą Wykonawcy uwagi
wraz ze wskazaniem zastrzeżeń, co do odbieranego samochodu. Do czasu dokonania przez
Zamawiającego odbioru samochodów bez zastrzeżeń uznaje się, że odbiór nie został
dokonany, a Zamawiający zachowuje prawo do naliczenia kar umownych za opóźnienie w
wykonaniu umowy, w przypadku przekroczenia terminu o którym mowa w ust. 1.
§3
NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY
1. W sprawach związanych z przedmiotem umowy Strony ustalają następujące dane
kontaktowe osób merytorycznie odpowiedzialnych za nadzorowanie wykonania
przedmiotu umowy:
Imię i Nazwisko
Telefon
Adres e-mail
Ze strony Zamawiającego
1)
2)

Ze strony Wykonawcy
1)
2)

2. W trakcie realizacji umowy dopuszcza się zmiany danych kontaktowych ze strony
Zamawiającego i ze strony Wykonawcy wymienionych w ust. 1. Zmiany danych
kontaktowych nie powodują zmiany niniejszej umowy. Każda ze Stron zobowiązana jest
pisemnie poinformować drugą Stronę o zmianie danych, o których mowa w ust. 1.
§4
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Strony zgodnie ustalają, że za realizację przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie łączne w kwocie:
netto: …………………. zł, (słownie: …………………..………………………………...),
brutto:.…………….……zł (słownie: …………………..………………………………...),
w tym należny podatek VAT.
Cena jednostkowa za samochód wynosi ..………….. zł brutto.
2. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy
(transport, załadunek, rozładunek) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, napraw
gwarancyjnych, ubezpieczeń oraz wszelkie inne koszty, podatki i opłaty związane z
realizacją zamówienia.
3. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzeżeń protokołu odbioru
końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy podpisany przez Strony. Wykonawca
dostarczy oryginał faktury do Zamawiającego w terminie 3 dni od podpisania protokołu
odbioru końcowego.
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4. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej Zamawiający odbierze fakturę za
pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania zgodnie z uregulowaniami
ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191).
5. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty wynagrodzenia w ciągu 14 dni od daty
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze.
6. Za datę zapłaty Strony uważają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§5
WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji:
a) mechanicznej na okres ………….. miesięcy bez limitu kilometrów,
b) na powłokę lakierniczą na okres ……………. miesięcy bez limitu kilometrów,
c) na perforację nadwozia na okres …………………miesięcy bez limitu kilometrów.
2. Bieg terminów gwarancji dla konkretnego samochodu rozpoczyna się z dniem podpisania
protokołu zdawczo-odbiorczego częściowego dla tego pojazdu.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne
i prawne dostarczonych samochodów, w szczególności jakąkolwiek niezgodność
z warunkami niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia usterek, wad lub awarii
zgłoszonych w okresach trwania gwarancji.
5. Na każdy samochód zostanie wystawiona odrębna karta (książka) gwarancyjna z datą
rozpoczęcia gwarancji liczoną od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego
częściowego o którym mowa w ust 2.
6. Wykonawca zapewni świadczenie napraw gwarancyjnych w autoryzowanych przez
producenta pojazdów stacjach obsługi (co najmniej jednej stacji) na terenie województwa
opolskiego lub śląskiego lub dolnośląskiego.
7. Jeżeli czas naprawy przekroczy 7 dni Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, udostępni
nieodpłatnie, na czas dalszej naprawy gwarancyjnej, samochód zastępczy o nie gorszych
parametrach techniczno-funkcjonalno-użytkowych.
8. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem zobowiązań gwarancyjnych ponosi
Wykonawca.
9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji jedynie w następujących
przypadkach:
- nieprzestrzegania zasad użytkowania określonych w instrukcji obsługi i karcie
gwarancyjnej,
- uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwej eksploatacji.
10. Okres gwarancji zostaje wydłużony o czas niesprawności samochodu od chwili zgłoszenia
awarii do dnia zwrotu samochodu po naprawie.
11. Wykonawca zobowiązuje się po każdej naprawie sporządzić protokół naprawy i przekazać
go Zamawiającemu. Protokół musi zawierać, co najmniej określenie wykonanych
czynności oraz wymienionych elementów.
12. Wszystkie części wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej, objęte będą minimum
24 miesięcznym okresem gwarancyjnym, nie pozbawiając jednocześnie zamawiającego
prawa do korzystania z terminów gwarancji wymienionych w ust. 1.
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13. Gwarancja nie będzie ograniczać praw Zamawiającego do dysponowania zakupionym
samochodem, w razie sprzedaży lub innej formy przekazania samochodu gwarancja
przechodzi na nowego właściciela.
14. Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy.
15. Bieg terminu dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi dla konkretnego samochodu
rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego częściowego dla tego
pojazdu.
§6
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, za niedotrzymanie terminu realizacji
umowy, określonego w § 2 ust. 1, w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej
dostawy obliczonej wg cen jednostkowych określonych w § 4 ust 1 umowy za każdy dzień
kalendarzowy opóźnienia.
2. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy wynoszącego powyżej 30 dni
Zamawiający może naliczyć jednorazową karę umowną w wysokości 20% wartości brutto
niezrealizowanej dostawy obliczonej wg cen jednostkowych określonych w § 4 ust 1
umowy i odstąpić z tym dniem od umowy w części niezrealizowanej. Wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość niezrealizowanej części
umowy.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający naliczy
jednorazową karę umowną w wysokości 20% łącznej wartości brutto określonej w § 4 ust.
1 umowy.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości przez Zamawiającego z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy jednorazową karę umowną w wysokości
20% łącznej wartości brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy.
5. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną z tytułu nieudostępnienia samochodu
zastępczego, o którym mowa w § 5 ust. 7 w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień
kalendarzowy opóźnienia w udostępnieniu na czas naprawy gwarancyjnej trwającej
powyżej 7 dni. Kara będzie naliczana poczynając od 8 dnia naprawy.
6. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody
na zasadach ogólnych.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego
mu wynagrodzenia.
8. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie będzie
możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni
roboczych od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
9. Kary umowne podlegają sumowaniu, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego
tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją
ku temu podstawy.
10. W przypadku opóźnienia w zapłacie kary naliczone zostaną odsetki ustawowe za każdy
dzień opóźnienia.
§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których
mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz.
U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
2. Zamawiający może także odstąpić od umowy, w sytuacjach opisanych § 6 ust 2 i 4.
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3. Odstąpienie od umowy wymaga pisemnego oświadczenia z podaniem uzasadnienia pod
rygorem nieważności w terminie do 14 dni od wystąpienia okoliczności lub powzięcia
informacji o wystąpieniu okoliczności.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

§8
ZMIANY UMOWY
Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji obiektywnej konieczności
wprowadzenia zmiany, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian do umowy, w tym przedłużenia terminu
realizacji zamówienia tylko w przypadku wystąpienia okoliczności, które nie wynikają
z winy Wykonawcy. Zmiana terminu zakończenia realizacji może nastąpić tylko
w przypadku jej akceptacji przez Zamawiającego.
Zmiany treści i warunków umowy mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia:
a) siły wyższej,
b) zmiany nazwy/ formy prawnej Wykonawcy/Zamawiającego,
c) zmiany wartości umowy w sytuacji zmiany urzędowej stawki podatku VAT
na oferowany przedmiot zamówienia. Zmiana taka może nastąpić od dnia wejścia
w życie podpisanego aneksu do niniejszej umowy na podstawie pisemnego zgłoszenia
Wykonawcy.
Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez Wykonawcę/ Zamawiającego
musi wpłynąć do Zamawiającego/Wykonawcy w formie pisemnej.
We wniosku o zmianę warunków umowy należy podać czego zmiana dotyczy, dlaczego
jest konieczna oraz proponowany termin wprowadzenia zmiany.
Zmiany do umowy muszą być wprowadzane aneksem w formie pisemnej.

§9
SIŁA WYŻSZA
1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności
traktowane jako Siła Wyższa.
2. W rozumieniu Umowy Siła Wyższa oznacza zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze
Stron Umowy, których Strony Umowy nie mogły przewidzieć, ani im zapobiec, a które
zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności:
wojny, rewolucje, pożary, powodzie, działania terrorystyczne, zakłócenia spowodowane
wprowadzeniem zabezpieczeń antyterrorystycznych.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej Strona Umowy, której taka okoliczność uniemożliwia
lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, o ile to będzie możliwe,
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi w formie pisemnej drugą
Stronę Umowy o takich okolicznościach i ich przyczynie. Jeżeli druga Strona Umowy nie
zdecyduje inaczej, Strona Umowy zgłaszająca okoliczności powinna kontynuować
realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim zakresie, w jakim jest to
możliwe i powinna szukać rozsądnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu,
jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli okres występowania Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez 21 dni lub dłużej,
Strony Umowy mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania
na żadną ze Stron Umowy dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu
wykonanych już zadań.
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5. Okres występowania Siły Wyższej uzasadnia odpowiednie przesunięcie terminów realizacji
zadań określonych w Umowie.

1.
2.

3.
4.
5.

1.

2.

1.

2.

§ 10
PODWYKONAWCY
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnymi siłami lub z udziałem
podwykonawców, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności,
których wykonanie powierzył podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania,
uchybienia i zaniechania podwykonawców jak za własne.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie i w należytej
wysokości wszelkich rozliczeń finansowych z podwykonawcami.
Zlecenie części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego.
Strony uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie wykonany przez:
a) niżej wymienionych Podwykonawców:
 …………………………… - wykonanie……………………………………………..
b) Wykonawcę osobiście w zakresie pozostałej części przedmiotu umowy.
§ 11
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Strony wzajemnie oświadczają, że posiadają zgodę osób, o których mowa w niniejszej
umowie do przetwarzania ich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, numeru telefonu
oraz adresu e-mail oraz że dane te przetwarzane będą przez każdą ze stron wyłącznie dla
potrzeb wykonywania niniejszej umowy, przez okres jej trwania z uwzględnieniem
ustawowych terminów przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych - w trybie
i na zasadach określonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).
Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy wypełnił obowiązki informacyjne
przewidziane w SIWZ oraz w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych (RODO), wobec każdej osoby fizycznej, od której dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio Wykonawca pozyskał w celu wpisania jej do treści Umowy jako dane osoby
reprezentującej Wykonawcę lub działającej w jego imieniu przy realizowaniu Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania przy
wykonywaniu niniejszej Umowy osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz
z przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki
informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 RODO oraz określone w SIWZ.
§ 12
ZACHOWANIE POUFNOŚCI
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych
otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań
wynikających z Umowy.
Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszystkich
postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną
tajemnicy skarbowej, informacji niejawnych oraz danych osobowych.
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Obowiązek określony w ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy informacji powszechnie
znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych
lub organów kontrolnych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy przez swoich
pracowników, podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy
wykonywaniu Umowy.
Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie,
przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od
Zamawiającego, wbrew postanowieniom umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę
również po wykonaniu przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę
i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących
zabezpieczania informacji niejawnych i innych tajemnic prawnie chronionych.
Obowiązek zachowania w poufności powyższych informacji przez Wykonawcę
obowiązuje także po ustaniu Umowy.
Zachowanie w poufności nie dotyczy informacji dostępnych publicznie, o których mowa
w ustawie o dostępie do informacji.
§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Współpraca Stron oraz wymiana informacji będzie się odbywała w granicach niezbędnych
dla prawidłowego wykonania Umowy, z poszanowaniem powszechnie obowiązujących
przepisów prawa i ustalonych zwyczajów, zasad uczciwej konkurencji, ochrony informacji
stanowiących informacje poufne każdej ze Stron.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego w Opolu.
Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze Stron.

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 3 - Protokół zdawczo-odbiorczy częściowy
Załącznik nr 4 - Protokół odbioru końcowego

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

……………………………….

……………………………….
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