Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA Nr ..............
zawarta dnia ……………………. w Warszawie pomiędzy:

Instytutem Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, NIP: 525-000-84-94, REGON:
000037374, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000034960 prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym dalej
Zamawiającym, reprezentowanym przez:
dr inż. Pawła Stężyckiego − Dyrektora Instytutu Lotnictwa.
a
…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
……………………….. – ……………………………...
wspólnie zwanymi Stronami.

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579
z późn. zm.).

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
1. Przedmiot Umowy – rezerwacja, zakup oraz sukcesywna dostawa biletów na zagraniczne i
krajowe przewozy lotnicze.
2. Wynagrodzenie – z tytułu prawidłowego wykonania Umowy Wykonawca otrzyma maksymalne
wynagrodzenie w łącznej wysokości ............................... złotych brutto, na zasadach określonych
w § 4 Umowy.
3. Termin wykonania Umowy – 4 miesiące od daty podpisania Umowy o udzielenie zamówienia
publicznego lub do wyczerpania się maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z §
4 ust. 1 Umowy, w zależności od tego, która przesłanka nastąpi pierwsza.
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I. Postanowienia ogólne i oświadczenia stron.
§ 1.
1. Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i środki
materialne oraz urządzenia niezbędne do wykonania Umowy oraz zobowiązuje się do jej wykonania
z zachowaniem należytej staranności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami
branżowymi oraz zgodnie z treścią oferty z dnia ………….. r. stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy.
II. Przedmiot Umowy oraz prawa i obowiązki stron.
§ 2.
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji kompleksową obsługę Zamawiającego w
zakresie rezerwacji, zakupu i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych, w tym realizacji połączeń
wieloetapowych zagranicznych oraz krajowych i możliwości ich łączenia.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy – opis
przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca odpowiada za jakość i terminowość wykonania przedmiotu Umowy oraz za działania i
zaniechania osób skierowanych do realizacji Umowy jak za własne działania i zaniechania.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię polisy OC w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z okresem jej obowiązywania przez czas trwania
zamówienia w wysokości co najmniej 300 000,00 złotych, wraz z potwierdzeniem dokonania
wymaganych opłat w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy lub upływu terminu opłaty w
przypadku gdy opłata przewidziana jest transzami. W przypadku krótszego terminu obowiązywania
polisy (okres obowiązywania polisy nie obejmuje okresu realizacji zamówienia) Wykonawca jest
zobowiązany zapewnić i udokumentować Zamawiającemu ciągłość polis OC w ww. zakresie.
5. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, na piśmie, informować Zamawiającego o wszystkich
zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w tym o
wszczęciu wobec niego postępowania: egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego,
upadłościowego lub innego.
6. Za powierzone innemu podmiotowi czynności Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka, co oznacza,
że nie może on zwolnić się od odpowiedzialności, wykazując iż dołożył należytej staranności przy
wyborze tego podmiotu lub, że podmiot ten zawodowo trudni się realizacją zadań powierzonych mu
przez Wykonawcę.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a zaangażowanymi
przez niego osobami trzecimi do realizacji niniejszej Umowy.
8. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej dla Wykonawcy
z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
9. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części Umowy podwykonawcy nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części Umowy.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy
jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania.
III. Realizacja Umowy.
§ 3.
1. Przedmiot Umowy realizowany będzie na podstawie zamówień Zamawiającego, sukcesywnie w
okresie 4 miesięcy od dnia podpisania Umowy lub do wyczerpania się maksymalnego wynagrodzenia
Wykonawcy wynikającego z § 4 ust. 1 Umowy, w zależności od tego, która przesłanka nastąpi
pierwsza.
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2. Strony zgodnie ustalają, że wzajemna korespondencja oraz kontakty pomiędzy nimi odbywać się
będą poprzez wyznaczone osoby, przy czym jako podstawowy sposób kontaktów roboczych strony
ustalają e-mail lub telefon.
3. Za kontakty robocze w rozumieniu niniejszej Umowy nie uważa się kontaktów mających na celu:
1)

informacji o okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację Umowy,

2)

informacji o opóźnieniach i ich przyczynach.

4. Korespondencja o charakterze innym niż robocza powinna być przekazywana w formie pisemnej na
adresy stron wskazane w treści Umowy.
5. Strony postanawiają, że z ramienia Wykonawcy osobami uprawnionymi do kontaktów
z Zamawiającym (osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację Umowy) będą: ...................
…………………. ; e-mail: ………………… tel.: ………………; .................. …………………. ; e-mail:
………………… tel.: ……………….
6. Strony postanawiają, że z ramienia Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktów
z Wykonawcą (osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację Umowy) będą: Magdalena
Steckowicz,
(e-mail:
magdalena.steckowicz@ge.com;
magdalena.kowalczuk@ge.com;
magdalena.steckowicz@ilot.edu.pl; tel. 697 797 010) oraz Marta Cholewińska (e-mail:
marta.cholewinska@ge.com; marta.kesik@ge.com; marta.cholewinska@ilot.edu.pl; tel. 609 966
012).
7. Wykonawca dodatkowo wskazuje do kontaktów z Zamawiającym, w przypadkach opisanych w
Załączniku nr 2 do Umowy:
1) bezpłatny dedykowany numer telefoniczny, tzw. alarmowy: ....................;.
2) infolinię o numerze: ....................................
8. Zmiana osób, o których mowa w ust. 5 i 6 oraz numerów telefonów, o których mowa w ust. 7, nie
powoduje zmiany Umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie
o dokonaniu zmiany i wskazaniu osoby lub osób powołanych do bezpośrednich kontaktów w celu
realizacji Przedmiotu Umowy.
9.

Każda zmiana adresu stron wymaga powiadomienia o tym strony drugiej pod rygorem uznania
pisma skierowanego pod adres dotychczasowy za doręczony.
IV. Wynagrodzenie i warunki płatności.
§ 4.

1. Z tytułu prawidłowego wykonania Umowy Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie w
łącznej wysokości …………………. złotych brutto (słownie: ……………………………………), na zasadach
określonych w niniejszym §.
2. Wykonawca w momencie zakupu płaci za bilet(y) ze środków własnych. Cenę biletu stanowi: suma
opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu zagranicznego albo krajowego oraz wartość brutto
danego biletu.
3. Opłata transakcyjna, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy,
wynosi:
a) za wystawienie jednego biletu lotniczego zagranicznego – …….… PLN (słownie: …….);
b) za wystawienie jednego biletu lotniczego krajowego – …….…. PLN (słownie: …….).
4. Każdorazowo podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę
i zaakceptowana przez Zamawiającego faktura VAT zawierająca wszystkie elementy opisane w
Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy.
5. Zapłata wynagrodzenia każdorazowo następować będzie w terminie 30 dni po doręczeniu przez
Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego faktury, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany w treści faktury.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu comiesięcznych raportów z
realizacji zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Umowy.
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V. Klauzula poufności
§5.
1.

W trakcie trwania Umowy, a także po jej zakończeniu/rozwiązaniu Wykonawca zobowiązuje się:
a) nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać bez pisemnej zgody Zamawiającego
żadnych informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych,
osobowych lub finansowych, które Wykonawca uzyska w jakikolwiek sposób (zamierzony lub
przypadkowy), przy wykonywaniu Umowy, bez względu na sposób, formę ich przekazania, a
także źródło ich pochodzenia (nazywanych dalej łącznie: "Informacje Poufne"),
b) nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać Informacji
Poufnych lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne dla realizacji Umowy
nie sporządzać żadnych kopii Informacji Poufnych, otrzymanych od Zamawiającego, chyba
że będzie to konieczne dla realizacji Umowy,
c) do dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą,
zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich,
d) do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

2.

W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby
trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o zaistniałej
sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości
wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia,
zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania
ochronne.

3.

Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonaniem
przedmiotu Umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania (pisemne, graficzne, zapisane w
formie elektronicznej lub w inny sposób) są poufne i nie mogą być, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego, udostępnione osobie trzeciej ani ujawnione w inny sposób.

4.

Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy
wykonaniu Umowy.

5.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek informacji, które:
a) są dostępne publicznie w dniu ich przekazania Wykonawcy lub staną się publicznie dostępne
w jakikolwiek sposób bez naruszenia niniejszego zobowiązania do zachowania poufności przez
Wykonawcę,
b) były w posiadaniu Wykonawcy lub były Wykonawcy znane przed ich uzyskaniem od
Zamawiającego, poprzez zapisanie takich informacji w dokumentach Wykonawcy, na
komputerze lub innych nośnikach informacji, przed ich otrzymaniem od Zamawiającego,
c) zostały ujawnione Wykonawcy przez osobę trzecią w sposób niepodlegający jakimkolwiek
ograniczeniom dotyczącym ich wykorzystania lub ujawnienia nałożonym przez osobę trzecią
lub na osobę trzecią w chwili ich dostarczenia,
d) zostaną ujawnione w związku z obowiązkami wynikającymi bezpośrednio z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa, prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej,
e) podlegają ujawnieniu w zakresie niezbędnym dla celów postępowania sądowego,
postępowania arbitrażowego lub innych postępowań prawnych wszczętych lub toczących się
w związku z zawartą Umową,
f)

6.

zostały ujawnione przez Wykonawcę na podstawie pisemnej zgody wydanej przez
Zamawiającego.

W przypadku konieczności ujawnienia przez Wykonawcę Informacji Poufnych, Wykonawca
zobowiązuje się przed dokonaniem takiego ujawnienia, o ile to będzie prawnie dopuszczalne,
niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie o istnieniu takiego obowiązku, wskazać
podstawę takiego obowiązku, podmiot wobec którego takie ujawnienie ma mieć miejsce, listę
informacji, które mają podlegać takiemu ujawnieniu oraz podjąć starania, w celu uzyskania od
podmiotu, któremu ma być dokonane ujawnienie, zapewnienia należytej ochrony ujawnionych
informacji, w tym między innymi Wykonawca jest zobowiązana poinformować taki podmiot, iż
ujawniane informacje stanowią tajemnicę Zamawiającego i podlegają specjalnej ochronie.
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VI. Kary umowne
§ 6.
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:
1)

za odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub jej rozwiązanie z przyczyn nie leżących po
stronie Zamawiającego, bądź odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego (lub jej rozwiązanie
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) - w wysokości 20% wynagrodzenia określonego
w § 4 ust. 1 Umowy,

2)

w przypadku nieprawidłowego wykonywania obowiązków określonych w Załączniku nr 2 do
Umowy, w szczególności:
a)

za przesłanie wyceny niezgodnej z parametrami określonymi w zamówieniu wyceny – w
wysokości 50 złotych za każdy taki przypadek;

b)

za przesłanie rezerwacji niezgodnej z parametrami określonymi w formularzu zamówienia
rezerwacji – w wysokości 250 złotych za każdy taki przypadek;

c)

za wystawienie nieprawidłowego biletu tzn. niezgodnego z parametrami określonymi w
formularzu zamówienia biletu – w wysokości 100 złotych za każdy taki przypadek.

3)

w przypadku niedotrzymania terminów określonych w Załączniku nr 2 do Umowy, w
wysokości 50 złotych za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia licząc od poniedziałku do piątku
od godz. 08:00 do 18:00.

4)

w przypadku zawyżenia ceny biletu w stosunku do najniższej ceny całkowitej oferowanej na
rynku przez przewoźników w sprzedaży bezpośredniej, w tym przez Internet – w wysokości
250 złotych za każdy zaistniały przypadek.

5)

w przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi wymaganych dokumentów potwierdzających, że
osoby oddelegowane do realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa w z § 3 ust. 5
Umowy posiadają wymagane doświadczenie lub zostały zatrudnione na umowę o pracę – w
wysokości 250 złotych za każdy taki przypadek.

6)

w przypadku innych błędów dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia (nie
uwzględnionych powyżej) zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy – w wysokości 50 złotych
za każdy zaistniały przypadek.

2. Niezależnie od innych postanowień umownych w przypadku niedostarczenia zamówionych przez
Zamawiającego biletów w terminie określonym w zamówieniu, skutkującego niemożliwością wylotu
w planowanym terminie, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 100%
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za zamówione bilety.
3. Kara umowna zostanie zapłacona w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z
żądaniem zapłaty. W przypadku nie uiszczenia kary umownej w terminie, Wykonawca wyraża zgodę
na potrącenie przez Zamawiającego kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia.
4. Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość szkody przekracza
wysokość zastrzeżonej kary umownej.
5. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, będące następstwem
działania siły wyższej. Dla celów niniejszej Umowy siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne,
zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia.
VII. Odstąpienie od umowy / Rozwiązanie umowy.
§ 7.
1. Strony zgodnie oświadczają, że poza innymi przypadkami przewidzianymi w ustawie Prawo zamówień
publicznych oraz w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, bez
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, między innymi w następujących przypadkach:
a) gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonania czynności, o których mowa w § 2 Umowy,
b) gdy Wykonawca w sposób powtarzający się będzie realizował nieprawidłowo czynności, o
których mowa w § 2 Umowy.
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2. Prawo odstąpienia określone powyżej Zamawiający może wykonać w terminie 14 dni kalendarzowych
od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1. W przypadku odstąpienia od
Umowy przez Zamawiającego w całości, odstąpienie następuje z mocą wsteczną, a Umowę uważa
się za niezawartą. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu
ewentualnie wpłaconego wynagrodzenia, w terminie 7 dni od dnia wysłania wezwania.
3. Zamawiający ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) gdy Wykonawca wykonywać będzie świadczenia objęte przedmiotem Umowy w sposób wadliwy
lub sprzeczny z postanowieniami Umowy lub nie będzie ich świadczył w ogóle, wówczas
Zamawiający ma prawo wezwać go do zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy
wyznaczając mu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Zamawiający
może rozwiązać Umowę i/lub powierzyć dalsze wykonywanie Umowy innej osobie na koszt i
ryzyko Wykonawcy,
b) niedotrzymywania terminów określonych w Załączniku nr 2 do Umowy – przynajmniej 15
takich przypadków,
c) gdy Wykonawca w sposób nieprawidłowy będzie wywiązywał się z obowiązków, o których mowa
w § 6 ust. 1 pkt 2 i 4 Umowy – przynajmniej 15 takich przypadków,
d) gdy Wykonawca nie przedłożył wymaganych dokumentów potwierdzających, że osoby
oddelegowane do realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa w z § 3 ust. 5 Umowy
posiadają wymagane doświadczenie lub zostały zatrudnione na umowę o pracę,
e) gdy Wykonawca ujawnił Informacje Poufne.
4. Oświadczenie o odstąpieniu lub rozwiązaniu umowy wymaga formy pisemnej z podaniem
uzasadnienia.
5. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania wygasają wszelkie roszczenia Wykonawcy
w stosunku do Zamawiającego odnośnie kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 4 Umowy.
6. Niezależnie od powyższego, Strony przewidują możliwość wypowiedzenia umowy przez każdą ze
Stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
VIII.

Przetwarzanie danych osobowych:
§ 8.

1.

Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) w odniesieniu do
danych osobowych osób podróżujących zgłoszonych przez Zamawiającego, przekazywanych
Wykonawcy zgodnie z umową, a w przypadku zmiany przepisów zgodnie z obowiązującą ustawą.

2.

Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy, o której
mowa w ust. 1, w odniesieniu do danych osobowych osób podróżujących zgłoszonych przez
Zamawiającego, przekazywanych Wykonawcy zgodnie z umową.
IX.

Zmiana Umowy.
§ 9.

1. Każda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość zmiany Umowy w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego w przypadku:
1) zmiana sposobu realizacji usługi, z zastrzeżeniem, że nie spowoduje ona zmiany cen opłat
transakcyjnych oraz, że maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie;
2) gdy nastąpi konieczność zmian w terminach realizacji zamówienia określonych w umowie o
udzielenie zamówienia publicznego, spowodowanych obiektywnymi czynnikami wynikającymi z
potrzeb Zamawiającego lub czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, w wyniku których
zrealizowanie przedmiotu zamówienia nie będzie możliwe w określonym terminie, z
zastrzeżeniem, że maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, ceny opłat transakcyjnych nie
ulegną zmianie a ww. przesunięcie terminu będzie ustalone proporcjonalnie do ww. potrzeb
Zamawiającego lub czynnika niezależnego od Wykonawcy uniemożliwiających terminową
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realizację zamówienia. Ww. zmiany wymaga poinformowania drugiej strony o ww. zmianie w
formie pisemnej pod rygorem nieważności i wyrażenia zgody przez Zamawiającego na
dokonanie tej zmiany;
3) zmiany warunków i sposobu płatności wynagrodzenia bez zmiany maksymalnego
wynagrodzenia Wykonawcy oraz cen opłat transakcyjnych. Zmiana wymaga wystąpienia drugiej
strony o jej dokonaniu i podpisania aneksu do umowy;
4) możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań, niż te
istniejące w chwili podpisania umowy, bez zmiany w maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy
oraz cen opłat transakcyjnych. Jako korzystniejsze dla Zamawiającego należy traktować
rozwiązania odpowiadające wymaganiom Zamawiającego w większym stopniu z punktu
widzenia jakości, wydajności świadczonych usług. Zmiana wymaga przeprowadzenia procedury,
o której mowa w pkt. 2);
5) w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji umowy wydarzeń noszących znamiona „siły
wyższej” rozumianej jako wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywane i poza kontrolą stron
niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a
powodujące niemożność wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, strony umowy
niezwłocznie po ustaleniu przyczyn uniemożliwiających prawidłową realizację umowy,
protokolarnie ocenią skutki jakie dla wykonania umowy miała siła wyższa i poprzez sporządzenie
aneksu do umowy zmienią treść umowy w zakresie w jakim wystąpienie siły wyższej wpłynęło
na obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego wynikające z treści umowy.
X.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.
§ 10.

1. Wykonawca wraz z zawarciem niniejszej Umowy składa zabezpieczenie należytego jej wykonania w
postaci pieniądza w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1
Umowy.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na zasadach określonych w art. 151 ustawy Pzp.
XI.

Postanowienia końcowe.
§ 11.

1. Wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem
nieważności z zastrzeżeniem § 3 ust. 8 Umowy.
2. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku
z realizacją umowy.
3. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi
powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze stron.
6. Integralną częścią Umowy są następujące Załączniki:
1) opis przedmiotu zamówienia;
2) oferta Wykonawcy z dnia ……………………..

Zamawiający

Wykonawca
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