Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego
UMOWA nr ……/2020
/projekt/
zawarta w dniu …….. ….. 2020 r. pomiędzy
POWIATEM ŚWIDNICKIM, ul. M. Skłodowskiej – Curie 7, 58-100 Świdnica,
NIP 884-23-69-827, w imieniu, którego działa dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Świdnicy - Beata Galewska, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica,
zwanym dalej ,,Zamawiającym”,
a
………………….,
zwanym dalej „Wykonawcą”.
§1
1. Zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego, rozstrzygniętego w dniu …………… Zamawiający
zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na opracowaniu ,,Powiatowej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021- 2026”, dalej zwaną
„Strategią”.
2. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania Strategii zawierającej minimalny zakres danych
określonych w zapytaniu ofertowym, w sposób określony w § 2 i § 4 Umowy, zgodnie
z wszelkimi wymaganiami prawa obowiązującymi w tym zakresie, przy zachowaniu zgodności
ze strategicznymi dokumentami lokalnymi, wojewódzkimi i krajowymi.
3. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw, które będą konieczne dla
osiągnięcia celu niniejszej umowy.
4. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się w następujący sposób:
a) opracowanie projektu Strategii - do 28 lutego 2021 r.,
b) prezentacja Strategii na posiedzeniach komisji i Rady Powiatu do 31 marca 2021 r.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem:
1) przeprowadzenia diagnozy sytuacji społecznej w Powiecie Świdnickim, z uwzględnieniem
obecnie obowiązujących strategii powiatowych, wojewódzkich czy krajowych,
2) przygotowania merytorycznego i organizacyjnego zespołu roboczego ds. budowania strategii,
3) przeprowadzenia co najmniej 2 spotkań zespołu roboczego,
4) przygotowania i dokonania oceny i analizy strategicznej PEST i SWOT,
5) opracowania celów strategicznych i operacyjnych, identyfikacja zadań/ projektów
strategicznych,
6) wskazania metod realizacji celów,
7) wskazania źródeł finansowania,
8) przygotowania ewaluacji i monitoringu dokumentu,
9) przygotowania całościowego projektu strategii,
10) raportowania postępu prac przez kontakt osobisty, bądź mailowy przynajmniej 1 raz na dwa
tygodnie, począwszy od daty podpisania umowy wraz z kompletowaniem i dostarczaniem na
każde wezwanie Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy,
11) prezentacji Strategii na komisjach oraz podczas posiedzenia Rady Powiatu .
2. Przygotowana przez Wykonawcę Strategia winna zawierać:
1) cześć wprowadzającą,
2) część analityczno–wprowadzającą uwzględniającą uzyskane dane, czytelne wykresy
obrazujące przebieg badania, zawierającej porównanie danych uzyskanych w wyniku badań
z porównywalnymi danymi dotyczącymi identycznych zagadnień z terenu kraju;
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3) część strategiczną zawierającą główne problemy Powiatu Świdnickiego, wynikające
z prowadzonych badań oraz charakterystykę wraz z celami strategicznymi i operacyjnymi,
a także analizę PEST i SWOT, która oceni potencjał w aspekcie słabych i mocnych stron,
pozwalających na określenie siły i słabości Powiatu Świdnickiego w zakresie analizowanych
sfer społecznych. Wizja jako cel generalny Strategii będzie zawierać pewien system wartości
wyznaczający kierunki prac nad określeniem celów strategicznych i operacyjnych,
4) zakończenie i wnioski.
3. Wykonawca przekaże Strategię w postaci :
a) wydrukowanego raportu w ilości 3 sztuki w formacie A-4 w sztywnej oprawie
z logo Powiatu Świdnickiego,
b) w formie elektronicznej (plik pdf i word), na płycie CD/DVD w ilości 3 sztuk,
c) prezentacji multimedialnej w formacie Microsoft Power Point.

1.
2.

3.
4.

§3
Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane dokumenty, niezbędne informacje i materiały
wymagane do formalnego i merytorycznego wykonania przedmiotu umowy.
Dla zapewnienia prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje
się do bieżącego informowania Wykonawcy o wszelkich faktach mogących mieć wpływ
na realizację zadań wynikających z przedmiotu umowy.
Wykonawca niezwłoczne informuje Zamawiającego o występujących trudnościach
w realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzorowania i wnoszenia uwag do opracowanych
dokumentów na każdym etapie ich tworzenia.
§4

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) terminowego wykonania przedmiotu umowy;
2) uzgadniania z Zamawiającym zakresu prac, terminów i problematyki, która zostanie
przedstawiona w dokumencie Strategii;
3) zorganizowania co najmniej dwóch spotkań zespołu roboczego;
4) niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości lub wad wskazanych przez Zamawiającego
w złożonym opracowaniu;
5) prezentacji końcowych wyników prac na posiedzeniach komisji oraz obecności na sesji
Rady Powiatu w Świdnicy podczas dyskusji nad uchwałą o przyjęciu Strategii w celu
udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień;
2. Wykonawca odpowiada za naruszenia, autorskich praw majątkowych i dóbr osobistych osób
trzecich, odnoszących się do przedmiotu umowy oraz oświadcza, że wszystkie wyniki prac
mogące stanowić przedmiot praw autorskich będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń
z utworów osób trzecich, a także nie będą naruszać autorskich praw majątkowych i dóbr osób
trzecich.
3. Do szczegółowych obowiązków Zamawiającego należy m.in.:
1) współdziałanie z Wykonawcą w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Umowy,
2) dotrzymywanie obustronnie ustalonych terminów,
3) przeprowadzenia konsultacji społecznych Strategii,
4) udzielenie Wykonawcy wszelkich informacji, materiałów i dokumentacji znajdujących
się w jego posiadaniu, które będą niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania
przedmiotu zamówienia, o ile nie są objęte prawnie chronioną tajemnicą,
5) terminowa zapłata Wynagrodzenia.
§5
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz
uprawnieniami niezbędnymi do należytego zrealizowania przedmiotu umowy określonego
w § 1 i § 2 Umowy oraz zobowiązuje się wykonać zamówienie ze szczególną starannością,
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według najlepszej wiedzy i umiejętności, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
prawa i przyjętych standardów, profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie
działalności, wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane możliwości, a także mając na
względzie ochronę interesów Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że przy wykonaniu przedmiotu umowy będzie wykorzystywał
jedynie materiały, dane i informacje oraz programy komputerowe, które są zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności nie naruszają dóbr osobistych,
majątkowych i praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub wzorów
użytkowych bądź innych praw i danych osobowych osób trzecich. Gdy doszło do takiego
naruszenia, wyłączną odpowiedzialność względem osób, których prawa zostały naruszone,
ponosi Wykonawca.
§6
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do dnia 31 marca 2021 r.
2. W przypadku wystąpienia przeszkód uniemożliwiających rozpoczęcie przedmiotu umowy lub
zaistnienia przerw w jego wykonaniu, niewynikających z winy Wykonawcy, termin
wykonania przedmiotu umowy może ulec przesunięciu odpowiednio o okresy wynikające
z takich przerw lub opóźnień.
3. Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga podpisania aneksu do niniejszej
umowy, a na stronie umowy dążącej do zmiany terminu umowy ciąży obowiązek wykazania
zaistnienia przesłanek powodujących konieczność zmiany terminu realizacji umowy.
4. W przypadku opóźnienia wykonania przedmiotu umowy Zamawiający wyznaczy
Wykonawcy termin na usunięcie opóźnień, jeżeli w ciągu 10 dni Wykonawca nie usunie
opóźnień Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy.
5. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach
w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac objętych umową.
6. W przypadku wadliwego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo żądać
usunięcia wad w terminie 7 dni, a w przypadku, gdy Wykonawca nie zdoła ich usunąć
w tym terminie Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić.
7. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem usługi sprawuje
a)
z ramienia Zamawiającego:
…………………………… telefon ……………………e-mail: …………………………
…………………………… telefon ……………………e-mail: …………………………
b)
z ramienia Wykonawcy:
…………………………… telefon ……………………e-mail: …………………………
…………………………… telefon ……………………e-mail: …………………………
8. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się na w dwóch etapach:
1) złożenie projektu Strategii, które stanowi 75 % realizacji umowy, odbędzie się na
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę,
2) prezentacja Strategii na posiedzeniach komisji i sesji Rady Powiatu związanych
z wprowadzeniem Strategii, które stanowią 25 % realizacji umowy, odbędzie się na
podstawie protokołu udziału w tych posiedzeniach podpisanego przez Zamawiającego
i Wykonawcę.
9. Podpisanie protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady fizyczne
i prawne przygotowanej dokumentacji.
10. Przez zakończenie realizacji umowy należy rozumieć datę podpisania przez Zamawiającego
obu wymienionych w ust. 8 protokołów.
11. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy w części lub w całości nie
został zakończony, ma zastrzeżenia do jego kompletności lub wykryje wady, wyznacza termin
usunięcia stwierdzonych błędów w części lub w całości przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia wszystkich nieprawidłowości na własny koszt w terminie
określonym przez Zamawiającego.
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§7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w niniejszej umowie, a w szczególności zgodnie
z § 1 i 2 umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
- netto w .............................................................…...zł
- podatek VAT .......... % w kwocie .....................…...zł
- brutto w kwocie: ........................................ .............zł
Słownie:.............................................................................................
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1, pkt. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do realizacji
przedmiotu umowy, bez których nie można wykonać umowy, w tym koszty dojazdu
do miejsca świadczenia usług, a także podatek VAT.
3. Faktura za zleconą usługę zostanie wystawiona na Zamawiającego według następującego
schematu:
Nabywca: Powiat Świdnicki, ul. Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica, NIP 8842369827;
Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15,
58-100 Świdnica.
4. Płatność za należności z faktury Wykonawcy nie zostanie zrealizowana w terminie
w przypadku braku rachunku bankowego Wykonawcy w Białej Liście VAT – do czasu jego
umieszczenia. Za czas opóźnienia związanego ze zgłoszeniem przez Wykonawcę takiego
rachunku nie będą należne odsetki ustawowe za opóźnienie.
5. Faktura płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy podany
na fakturze w terminie do 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
6. Podstawą wystawienia faktury są protokoły odbioru przedmiotu umowy, opisane w § 6 ust. 8
Umowy, podpisane przez Zamawiającego.
7. Zamawiający przewiduje możliwość rozliczania przedmiotu umowy fakturą częściową po
wykonaniu do 75 % zaawansowania prac, tj. po wykonaniu projektu Strategii objętego
przedmiotem umowy.
8. W przypadku błędnie wystawionej faktury przez Wykonawcę, termin płatności liczony jest
od daty wpływu do Zamawiającego faktury korygującej.
9. Zamawiający nie wyraża zgody na przenoszenie wierzytelności wynikającej z niniejszej
umowy na osobę trzecią w rozumieniu art. 509 k.c., jak również na ustanowienie zastawu na
tej wierzytelności na zabezpieczenie.
10. Wykonawca nie jest uprawniony do potrącania swoich wierzytelności z tytułu niniejszej
umowy z wierzytelnościami Zamawiającego.
§8
1. Przedmiot umowy opisany w § 1 ma charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1231,
ze zmianami), dalej jako „Prawo autorskie”.
2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, przenosi z chwilą
dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, autorskie prawa
majątkowe do Strategii na następujących polach eksploatacji, wymienionych w art. 50 Prawa
autorskiego, w szczególności:
1) utrwalenia i zwielokrotniania Strategii – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
Strategii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową, techniką zapisu komputerowego,
2) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenia lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3) rozpowszechniania strategii w inny sposób niż określony w punkcie 2 – publiczne
wystawienie, wyświetlenie, ponowna publikacja, a także publiczne udostępnienie, w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
w tym w sieci Internet.
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3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Strategii oraz prawa wykonywania

4.
5.

6.

1.

2.

3.

4.
5.
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3.
4.
5.
6.

i zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego jest nieograniczone terytorialnie.
Zamawiający może wykorzystywać Strategię na całym świecie, we wszystkich mediach,
na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, przez cały czas trwania praw
majątkowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub uaktualnień
w Strategii, nawet po akceptacji przedmiotu zamówienia na co Wykonawca wyraża zgodę.
W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, pkt. 1 Wykonawca upoważnia
Zamawiającego do wykonywania praw zależnych do Strategii, jak również upoważnia
Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych.
Wykonawca odpowiada za naruszenie autorskich praw majątkowych i dóbr osobistych osób
trzecich, odnoszących się do przedmiotu umowy oraz oświadcza, że wszystkie wyniki prac
mogące stanowić przedmiot praw autorskich, będą oryginalne, bez niedozwolonych
zapożyczeń z utworów osób trzecich, a także nie będą naruszać autorskich praw majątkowych
i dóbr osobistych osób trzecich.
§9
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek
niewykonania albo nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających
z niniejszej umowy.
Strony postanawiają, że oprócz przypadków przewidzianych w przepisach kodeksu
cywilnego, przysługuje im prawo do odstąpienia od umowy, z zachowaniem 1 tygodniowego
okresu wypowiedzenia.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących okolicznościach:
a) jeżeli Wykonawca nie podejmie się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej
umowy w ciągu 14 dni od podpisania niniejszej umowy, przerwał ich wykonywanie i nie
realizuje ich przez okres 5 dni pomimo pisemnych wezwań Zamawiającego,
b) jeżeli Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z niniejszej umowy w sposób
nienależyty i pomimo wezwania Zamawiającego nie będzie następowała poprawa w ich
wykonaniu,
c) w przypadkach opisanych w § 6 ust. 4 i ust. 6 niniejszej umowy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 1
ust. 4 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy,
za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze,
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień
opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
c) w przypadku odmowy przedstawienia w wyznaczonym terminie wyjaśnień i informacji
związanych z realizacją przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto
określonego w § 7 ust. 1 umowy,
d) w przypadku niewykonania obowiązków określonych w § 2 - w wysokości 500,00 zł
za każdy przypadek naruszenia,
e) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy.
Niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w umowie, jeżeli nie pokryją one poniesionych
szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
Kary mogą się sumować.
Kary umowne są naliczane niezależnie od faktu zaistnienia szkody lub jej wysokości.
Wysokość kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust.
1 umowy, należnego Wykonawcy.
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7. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy.
§ 10
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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 powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminów
wypowiedzenia:
a) gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem prac tak dalece, że nie jest możliwym ich
terminowe zakończenie,
b) wykonuje prace niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego i pomimo wezwania nie
zmienia sposobu ich prowadzenia,
c) Wykonawca zaniechał realizacji niniejszej umowy, a w szczególności przerwał pracę na
okres dłuższy od 1 miesiąca, chyba, że zaniechanie realizacji umowy wynika
z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca,
d) bez zgody Zamawiającego wykonuje prace z wykorzystaniem podwykonawców.
§ 11
1. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub
może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której
mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć
w szczególności:
a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji
zamówienia;
b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19; nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1
i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374, ze zmianami),
d) okoliczności, o których mowa w lit. a – lit. c powyżej, w zakresie w jakim dotyczą one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.
3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej, w terminie 14 dni od dnia ich
otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie
wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, na należyte jej wykonanie. Jeżeli
strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich
otrzymania.
4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19,
o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie
umowy, o której mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany umowy
w szczególności przez:
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a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej części,
b) zmianę sposobu wykonywania usług,
c) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia
wykonawcy.
5. Okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie
mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od
umowy.
6. W stanowisku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, strona umowy przedstawia wpływ
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na zasadność ustalenia i dochodzenia
kar umownych lub odszkodowań, lub ich wysokość.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

§ 12
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przekazaną dokumentację stanowiącą
przedmiot niniejszej umowy na 12 miesięcy.
Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.
W okresie gwarancji Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych
po dostarczeniu przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o ujawnionych usterkach.
Nie udzielenie odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w § 12 ust. 3 równoznaczne
jest z jej uwzględnieniem.
Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad w ramach
wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie
określonym wyżej, bądź usunie je nieskutecznie.
Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okres usuwania
zgłoszonej wady lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki,
do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wady lub usterki.
Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji
jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dokumentacji
stanowiącej przedmiot umowy.
Wszelkie braki, wady i usterki przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek usunąć
nieodpłatnie.
§ 13
1. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią: zapytanie ofertowe i oferta
wykonawcy.
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron i wymaga formy
pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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