Załącznik nr 1
do zapytania cenowego nr PFU.271.3.2.2021
Umowa nr .....................................................
zawarta w dniu .............. 2021 r. w Tolkmicku pomiędzy:
Gminą Tolkmicko, z siedzibą w Tolkmicku, ul. Plac Wolności 3, 82-340 Tolkmicko,
NIP: 578-31-10-114,
reprezentowaną przez:
Panią Magdalenę Dalman - Burmistrza Tolkmicka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tolkmicko, Pani Renaty Katarzyny Mrugała,
zwaną dalej Zamawiającym
a:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
1) ………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą.
wspólnie zaś zwanymi dalej Stronami
o następującej treści:
§ 1.
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku zapytania ofertowego
§ 2.
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na:
− kompleksowym zarządzaniu technicznym, eksploatacyjnym i komercyjnym
przystanią żeglarską w Tolkmicku, zwaną dalej obiektem,
− pobieraniu opłat zgodnie z przyjętym cennikiem na terenie portu w Tolkmicku
oraz przystani rybackiej w Suchaczu.
2. Wykonawca powinien wykonywać przedmiot umowy z zachowaniem:
a) najwyższej staranności obowiązującej przy wykonywaniu tego typu usług,
b) zasad sztuki oraz reguł etyki zawodowej obowiązującej przy wykonywaniu tego typu
usług,
c) przepisów prawa i postanowień Umowy.

3. Na obiekt składają się:
Infrastruktura wodniacka:
1) część hydrotechniczna:
•

pomosty pływające z miejscami do cumowania zlokalizowane w bezpośrednim
sąsiedztwie Nabrzeża Południowego w porcie morskim w Tolkmicku. Przystań
pomostowa składa się z trzech niezależnie kotwionych pomostów pływających – łącznie
15 miejsc postojowych dla jednostek o szerokości do 4,00m. Pomosty wyposażone są w
postumenty do poboru energii elektrycznej i wody na potrzeby cumujących jednostek.

2) część lądowa i obiekty kubaturowe:
•

parterowy budynek socjalny z dwoma zespołami sanitariatów z oddzielnymi
umywalniami oraz pralko-suszarkami, kabinami ustępowymi oraz z kabinami
natryskowymi dla kobiet i mężczyzn (w tym pomieszczenie sanitarne z kabiną ustępową
oraz natryskiem dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach
inwalidzkich). Kompleks higieno-sanitarny zajmują około 2/3 budynku. W pozostałej
części budynku umiejscowiono kuchnię z aneksem jadalnym oraz kabinę ustępową
i pomieszczenie socjalne. Budynek jest wyposażony w następujące media i instalacje:
•

zimna woda – z komunalnej sieci wodociągowej,

•

ciepła woda – z bojlera elektrycznego o pojemności 100 litrów,

•

kanalizacja sanitarna – odprowadzenie ścieków do sieci komunalnej,

•

kanalizacja deszczowa – doprowadzenie do istniejącej sieci deszczowej,

•

instalacje elektryczne, w tym oświetleniowa, sygnalizacyjna (dźwiękowa),
telefoniczna, odgromowa, zasilająca gniazd wtykowych

Pozostałe uwarunkowania:
•

2 trapy zejściowe z nabrzeża na pomost,

•

oświetlenie terenu,

•

monitoring,

•

wiata rekreacyjna ze stołami i ławkami,

•

gabloty promocyjne,

•

urządzenia służące do usuwania ścieków z jachtów w porcie,

•

maszty dla flag.

4. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi do dnia …………………… r. i zostanie
potwierdzone podpisanym przez Strony protokołem.
§ 3.

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:
1. techniczne zarządzanie Obiektem w okresie od 15 kwietnia do 31 października 2021r.,
polegające na jego utrzymaniu i zapewnieniu pełnej funkcjonalności oraz zachowaniu w
stanie niepogorszonym - z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa (m.in.
prawa budowlanego, ppoż., BHP), co obejmować będzie m.in. zapewnienie:
a) porządku, a w tym: sprzątanie terenu: usuwanie śmieci, zamiatanie chodników,
powierzchniowe czyszczenie powierzchni nadbrzeży (zamiatanie, odplamianie, mycie);
oczyszczanie wód przystani ze śmieci, pływającej roślinności wodnej itp., utrzymanie
terenów zielonych – w tym koszenie trawy, nawadnianie miejsc nasadzeń roślin
ozdobnych, usuwanie chwastów, grabienie oraz inne zabiegi pielęgnacyjne według
bieżących potrzeb;
b) bezpieczeństwa użytkowania Obiektu, w tym: zapewnienie bezpieczeństwa osób
korzystających z Obiektu; bieżące uzupełnianie środków gaśniczych (gaśnice, koce, kule)
bieżące uzupełnianie środków ratunkowych (bosaki, koła ratunkowe, liny z rzutką
bosmańską); bieżące uzupełnianie zestawów pierwszej pomocy przedlekarskiej;
systematyczne szkolenie personelu obiektu z udzielania pierwszej pomocy
(przedlekarskiej) oraz organizacji akcji ratunkowych;
c) technicznego utrzymania Obiektu, w tym: dbanie i ochrona przed uszkodzeniem
Obiektu; utrzymywanie we właściwym stanie technicznym instalacji i urządzeń,
dokonywanie wszelkich drobnych, bieżących napraw, remontów i konserwacji Obiektu,
instalacji i urządzeń na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi
i mienia; zgłaszanie Zarządcy wszelkich wad; dokumentowanie wszelkich poważnych
uszkodzeń w trakcie trwania umowy i niezwłoczne informowanie właściciela obiektu
i zarządcy o wszelkich awariach, uszkodzeniach oraz o możliwości ich wystąpienia;
przygotowanie - w formie notatki - raportu z oceny technicznego stanu składników
majątku i wyposażenia na dzień zakończenia umowy.
2. w zakresie personelu: zabezpieczenie wykwalifikowanego personelu niezbędnego do
prawidłowego funkcjonowania Obiektu, urządzeń i instalacji. Skład osobowy obsługi
winien być wystarczający dla należytego funkcjonowania danego obiektu i świadczenia
wszystkich zakładanych usług.
3. komercyjne zarządzania Obiektem, pozwalające na korzystanie zgodnie z jego
przeznaczeniem, w tym.:
a) prowadzenie obiektu turystycznego i zorganizowanie obsługi żeglarzy, statków
pasażerskich i innych turystów wodnych korzystających z Obiektu. Zapewnienie w w/w
okresie niezbędnej obsługi do prawidłowego funkcjonowania Obiektu;
b) pobieranie we własnym imieniu lecz na rzecz Zamawiającego opłat (zgodnie
z Cennikiem, w tym za cumowanie, i ich odprowadzanie na rachunek Zamawiającego w
terminie do 5 – go dnia następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Zamawiający, na
podstawie przedstawionego zestawienia przychodów (faktury i wydruki z kasy fiskalnej)
i na podstawie wpłaty, wystawi w terminie 7 dni fakturę zgodną z zestawieniem.
Wysokość opłat za cumowanie oraz za inne usługi świadczone na terenie przystani,
ustalana będzie przez Zamawiającego. Cennik opłat zostanie przekazany Wykonawcy
przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. rejestracja i prowadzenie ewidencji cumowania jednostek i turystów wodnych
odwiedzających Obiekt według dostarczonego w dniu podpisania umowy wzoru.
5. przekazywanie Zamawiającemu do 5-tego dnia następnego miesiąca miesięcznych
raportów z funkcjonowania, które powinny zawierać co najmniej informacje na temat:
ilości cumujących w danych miesiącu jednostek, ilości i rodzaju usług sprzedanych
odwiedzającym przez Wykonawcę wraz z podaniem ceny jednostkowej.
6. udostępnianie wszelkich dokumentów organom uprawnionym do kontroli projektu,
przedstawicielom Zamawiającego, między innymi w zakresie poprawności realizacji
umowy.
7. współpraca ze stowarzyszeniem „Żuławy” w zakresie promocji produktu turystycznego
„Pętla Żuławska”, w tym m.in. informowanie o bieżących wydarzeniach turystycznych i
kulturalnych, udostępnianie zdjęć i filmów, informowanie o wolnych stanowiskach
cumowniczych, awariach uniemożliwiających korzystanie z całej dostępnej
infrastruktury,
8. dystrybucja/sprzedaż materiałów promocyjnych dostarczonych przez Zamawiającego.
9. wyposażenie obiektu w terminal kart płatniczych w celu umożliwienia płatności kartami
płatniczymi
10. Operator zobowiązany również będzie do:
• dozoru Obiektu w formie dozoru dziennego w godz. 8.00 – 20.00
• zapewnienia bezpłatnego korzystania z przystani żeglarskiej w celu zorganizowania
przez Zamawiającego: imprez promocyjno – rekreacyjnych, realizacji kalendarza imprez
żeglarskich oraz wykorzystania obiektu na cele opracowania materiałów reklamowych,
• certyfikacji i atestowania środków gaśniczych, ratunkowych i pierwszej pomocy
przedlekarskiej,
• prowadzenia wypożyczalni rowerów z minimum 5 rowerami na stanie.
§ 4.
1.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za szkody w mieniu Obiektu wynikające
z działań lub zaniechań Wykonawcy.

2.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za szkody wyrządzone osobom trzecim
wynikające z działań lub zaniechań Wykonawcy.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego od wszelkich roszczeń,
z którymi osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu, wynikających z działań lub
zaniechań Wykonawcy oraz przejęcia na siebie obowiązku zaspokojenia tych roszczeń.

4.

Wykonawca
zobowiązany
jest
do
zawarcia
umowy
ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w następstwie działania lub
zaniechania Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł.

5.

Polisa OC powinna obejmować w szczególności odpowiedzialność określoną w ust.
1 – 3 oraz odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy.

§ 5.
1.

Zamawiający i organy uprawnione do kontroli projektu upoważnieni są
do nadzorowania i kontroli działań Wykonawcy w zakresie wykonywania niniejszej
Umowy.

2.

Wykonawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany udostępnić dokumenty
i inne nośniki informacji dot. Obiektu i wykonywania przez Wykonawcę obowiązków
umownych oraz udzielić niezbędnych wyjaśnień i informacji w terminie określonym
przez kontrolującego. Wskazany przez Kontrolującego termin nie może być krótszy niż
2 dni robocze.

3.

Zamawiający może dokonywać kontroli prawidłowości realizacji zadania podczas
kontroli przeprowadzanej na terenie Obiektu, w szczególności w zakresie jakości usług
świadczonych przez Wykonawcę. Wskazana kontrola może odbyć się bez
powiadamiania Wykonawcy, na co wyraża on zgodę.
§ 6.

1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie
w wysokości ………………. zł brutto (słownie: ………………….……………………złotych brutto)
Powyższe wynagrodzenie obejmuje należny podatek od towarów i usług według
obowiązującej stawki na dzień powstania obowiązku do odprowadzenia podatku od
towarów i usług (VAT).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane będzie na podstawie
comiesięcznych, prawidłowych faktur VAT częściowych wystawianych przez
Wykonawcę z dołu po wykonaniu świadczenia nie później niż do 10 dnia każdego
miesiąca. Termin płatności faktur wynosi 14 dni od dnia ich doręczenia Zamawiającemu.
Faktury należy wystawić na: NABYWCA: GMINA TOLKMICKO ul. PLAC WOLNOŚCI 3, 82340
TOLKMICKO,
NIP:
578-31-10-114;
ODBIORCA:
URZĄD
MIASTA
I GMINY TOLKMICKO 82-340 TOLKMICKO, UL. PLAC WOLNOŚCI 3,
3. Kwota wynagrodzenia podana w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy
w stosunku do Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej Umowy.
4. Dodatkowo Wykonawcy przysługuje prowizja w wysokości 15% (słownie: piętnaście
procent) brutto od kwoty odprowadzanej na rachunek Zamawiającego zgodnie z § 3 ust.
3b, stanowiącej łączną wysokość opłat pobranych w poprzednim miesiącu z tytułu
sprzedaży usług określonych w Cenniku. Prowizja zawiera w sobie podatek od towarów
i usług (VAT).
5. Termin płatności prowizji wynosi 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktury należy wystawić na: NABYWCA: GMINA
TOLKMICKO ul. PLAC WOLNOŚCI 3, 82-340 TOLKMICKO, NIP: 578-31-10-114;
ODBIORCA: URZĄD MIASTA I GMINY TOLKMICKO 82-340 TOLKMICKO, UL. PLAC
WOLNOŚCI 3,

6. Do kosztów utrzymania nieruchomości, które są finansowane przez Operatora, należą
wszelkie koszty niezbędne do prowadzenia w Obiekcie działalności opisanej
w niniejszej umowie, z wyjątkiem następujących kosztów pokrywanych przez
Zamawiającego:
a) dostarczenia energii elektrycznej,
b) ubezpieczenia majątkowego;
c) dokonywania wszelkich niezbędnych prac w celu wypełnienia zobowiązań nałożonych
przez właściwe organy administracji publicznej (dotyczących higieny, bezpieczeństwa,
ochrony środowiska itp.) lub zakłady ubezpieczeń, jak też wynikających
z obowiązujących przepisów prawa;
d) prowadzenia wymaganej dokumentacji technicznej obiektów budowlanych, instalacji
i urządzeń wykorzystywanych dla potrzeb przedmiotu umowy; dokonywanie
przeglądów przewidzianych prawem, prowadzenie nadzoru technicznego przez
uprawnione osoby oraz wykonywanie innych obowiązków, które wynikają z przepisów
prawa;
§ 7.
1.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 października 2021 r.
i obowiązuje od dnia jej zawarcia.

2.

Z chwilą podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego Wykonawca zapewnia należyty
stan techniczny nieruchomości oraz wykonuje obowiązki zarządzania nieruchomością
określone w umowie.
§ 8.

1.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie wynikłe z jego działania
szkody.

2.

Przez szkodę rozumie się zarówno poniesiony przez Zamawiającego uszczerbek
majątkowy, jak i utracone przez Zamawiającego korzyści, które Zamawiający uzyskałby,
gdyby Wykonawca wykonywał swoje obowiązki w należyty sposób.

3.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za szkody wynikłe z
działań lub zaniechań osób lub podmiotów, przy pomocy których wykonywał on
czynności wynikające z umowy albo, którym wykonanie tych czynności powierzył.

4.

Wykonawca musi wykonywać obowiązki umowne w sposób nie wywołujący zagrożenia
dla osób lub rzeczy.

5.

Jeżeli, zgodnie z przepisami prawa, Wykonawca odpowiada jedynie w przypadku
zachowania zawinionego przez niego lub przez osoby, którymi przy wykonywaniu
umowy się posługuje, to Wykonawca musi udowodnić, że on lub jego pomocnik nie
ponosi winy za wystąpienie szkody.

6.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za szkody w mieniu Obiektu wynikające
z działań lub zaniechań Wykonawcy lub osób trzecich działających w imieniu lub na jego
rzecz na podstawie stosunku cywilnoprawnego lub pracowniczego.

7.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za szkody wyrządzone osobom trzecim
wynikające z działań lub zaniechań Wykonawcy, za które odpowiedzialność może
ponosić Zamawiający.

8.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią na drogę postępowania sądowego
przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca wyraża zgodę na wstąpienie w miejsce
procesowe Zamawiającego.
§9

1. Dla zapewnienia należytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości
5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1, co stanowi kwotę …………….złotych
(słownie ................................... złotych).
2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w terminie 3 dni od
dnia podpisania umowy na rachunek bankowy Zamawiającego:………………………………
3. Zabezpieczenie będzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczeń
finansowych Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, w tym:
a) kar umownych,
b) poniesienia przez Zamawiającego kosztów wykonania zastępczego, o którym mowa
w § 11 umowy,
c) poniesienia szkody przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,
d) roszczeń osób trzecich w stosunku do Zamawiającego powstałych w związku
z działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy.
4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy
i uznania ją przez Zamawiającego za należycie wykonaną na rachunek bankowy
Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………..
§ 10.
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie realizuje

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiający poinformuje o tym
Wykonawcę wzywając go do zmiany takiego stanu rzeczy i prawidłowego wykonania
Umowy lub podjęcia realizacji zaniechanych obowiązków w terminie wskazanym
w wezwaniu. Jeśli Wykonawca nie zastosuje się do wezwania Zamawiającego lub nie
dotrzyma terminu, o którym mowa powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości do 10% łącznej wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 6 ust 1, a ponadto Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania Umowy
w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości

umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 w przypadku rozwiązania Umowy przez
Zamawiającego w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy z innych przyczyn, niż
wskazane w ust. 1.
3. Postanowienia ust. 1-2 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia

od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody
przewyższa wysokość kar umownych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia

w przekazaniu Zamawiającemu opłat, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt b umowy.
§ 11.
1. W przypadku niezastosowania się do treści wezwania, o którym mowa w § 10 ust.
1 Umowy, Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze całego przedmiotu umowy lub
jego części osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Wykonanie zastępcze polegać będzie na wybraniu przez Zamawiającego
odpowiedniego podmiotu (Wykonawcy Zastępczego), który wykona wszystkie lub
wybrane zadania Wykonawcy, określone niniejszą Umową.
3. Jeżeli miesięczne wynagrodzenie umowne Wykonawcy Zastępczego będzie niższe od
miesięcznego wynagrodzenia umownego Wykonawcy, to różnica zostanie wypłacona
Wykonawcy każdorazowo po rozliczeniu wynagrodzenia Wykonawcy Zastępczego za
dany miesiąc.
4. Jeżeli miesięczne wynagrodzenie umowne Wykonawcy Zastępczego będzie wyższe od
miesięcznego wynagrodzenia umownego Wykonawcy, to Zamawiający obciąży różnicą
Wykonawcę każdorazowo po rozliczeniu wynagrodzenia Wykonawcy Zastępczego za
dany miesiąc.
§ 12.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem
natychmiastowym z winy Wykonawcy, w sytuacji gdy:
a) Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków, wynikających z niniejszej
Umowy w terminie 7 dni od daty jej zawarcia,
b) Wykonawca przerwał wykonywanie przeważającej części obowiązków
wynikających z niniejszej umowy na okres dłuższy niż 7 dni bez uprzedniej
zgody Zamawiającego,
c) Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 4,
d) Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji, zostanie wszczęte
przeciwko Wykonawcy postepowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne,
wierzytelności przysługujące Wykonawcy od Zamawiającego zostaną zajęte

przez podmiot uprawniony do prowadzenia egzekucji sądowej lub
administracyjnej.
2. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie trzech miesięcy
liczonych od dnia powstania skutku rozwiązania umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym i Właścicielem Obiektu, na mocy której Zamawiający ma prawo do
używania Obiektu.
4. Dla swej ważności rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej
pod rygorem nieważności. Pismo powinno zawierać zwięzłe uzasadnienie.
§ 13.
1.

Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy
w stosunku do treści oferty Wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku:
a) obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę,
b) działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie
terminie.
c) gdy zmiany obowiązujących przepisów prawa będą nakładać na Zamawiającego lub
Wykonawcę nowe obowiązki dostosowania realizacji przedmiotu zamówienia
zgodnie z wyznaczonymi normami i standardami;
d) zmiany wynagrodzenia będące wynikiem zmiany wysokości stawek podatku VAT,
§ 14.
1. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujące przepisy prawa
i ustalone zwyczaje.
2. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią
jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
3. Zamawiający wyznacza do kontaktów ………………………………………………………….,
…………………………………………, e-mail……………………………………………….

tel.

4. Po stronie Wykonawcy osobą wyznaczoną do kontaktów jest ……………………………….., tel.
…………………………………………, e-mail…………………………………….………...
5. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu, doręczenia dokonane
na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

6. Obie strony zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego poinformowania o wszelkich
zmianach rejestrowych oraz innych informacji, niezbędnych do prawidłowej współpracy
i rozliczeń.
7. Wszelkie zmiany warunków umowy wprowadzane będą do umowy na podstawie pisemnego
Aneksu do Umowy.
8. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych
z realizacji niniejszej umowy.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
10.
Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
11.

Z chwilą zawarcia umowy, obie strony zgodnie akceptują postanowienia umowy.
WYKONAWCA
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