Zał. nr 5 do WZ
ZN/4016/505AD/2018/1

UMOWA nr AJ02308/18
Zawarta w Gdańsku, w dniu .....................Pomiędzy:
ENERGA – OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033455, NIP 583-000-11-90, kapitałem
zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 1 356 110 400 zł, REGON 190275904, Oddziałem w Koszalinie, z siedzibą
w Koszalinie przy ul. Morskiej 10, 75-950 Koszalin,
Reprezentowanym przez:
1.

........................................................,

2.

.........................................................

Zwanym dalej Zamawiającym,
a ……………………………………………………
……………………………………………………
Reprezentowanym/-ą przez:
1.

........................................................,

2.

.........................................................

Zwanym dalej Wykonawcą.
DZIAŁ I – PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI UMOWY
§1
1.
2.

3.

Niniejsza umowa została zawarta na podstawie przyjęcia oferty złożonej przez Wykonawcę w przeprowadzonym przez
Zamawiającego przetargu nieograniczonym (nr sprawy ZN/4016/505AD/2018/1 z dnia ………….)
Przedmiotem niniejszej umowy jest:
Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych administrowanych przez ENERGA
OPERATOR SA Oddział w Koszalinie zgodnie z art. 62 ust.1- ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.tj.
a) Kontrola okresowa, raz w roku, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego: elementów budynku, budowli i
instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas
użytkowania obiektu,
b) Kontrola okresowa, raz na 5 lat, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania
obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
Niniejsza umowa obowiązuje do: 30.09.2019 r.
§2

1.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1
do umowy.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych
Zamawiającego zgodnie z wykazem przedstawionym w załączniku nr 2 do umowy „Wykaz obiektów budowlanych
ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Koszalinie ”.
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3.
4.
5.

6.
7.

Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzenia kontroli obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ust.1- ustawy Prawo
Budowlane zgodnie z załącznikiem do umowy: zał. nr 2 „Wykaz obiektów budowlanych ENERGA – OPERATOR SA
Oddział w Koszalinie ”.
Zamawiający deklaruje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania o - 10%.
Wykonawca oświadcza, iż jest należycie przygotowany do właściwej realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w
szczególności zaś, że dysponuje zespołem właściwie wykwalifikowanych pracowników i współpracowników
pozwalających na należytą realizację przedmiotu danego zlecenia w myśl obowiązujących przepisów, przywołanych
powyżej.
Zamawiający udostępni Wykonawcy protokoły z okresowych pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych oraz
przeglądów kominiarskich.
Koordynatorami wyznaczonymi przy realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiającego są:
- Imię i Nazwisko tel. agnieszka.kowalonek2@energa.pl tel. 885 509 099
- Imię i Nazwisko tel. anna.tymieniecka@energa.pl
- Imię i Nazwisko tel. alina.stepkow@energa.pl

tel. 607 691 261
tel. 943483135

8.
9.

Osobami do kontaktu przy realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………………………..
Zamawiający wystawi pisemne zlecenie z wyszczególnionym zakresu prac i prześle na adres e-mailowy Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o wykonanie całości lub części robót przewidzianych niniejszą umową z
podwykonawcą potrzebna jest pisemna zgoda Zamawiającego.
11. W przypadku zawarcia umowy o wykonanie całości lub części robót przewidzianych niniejszą umową z podwykonawcą,
Wykonawca ponosi za jego działania odpowiedzialność jak za działanie własne.
DZIAŁ II – PŁATNOŚCI
§3
1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę zgodnie z cenami określonymi w Załączniku nr 2 do
umowy.
2. Zrealizowane zlecenia rozliczane będą w oparciu o podane przez Wykonawcę w złożonej ofercie ceny wykonania
okresowego przeglądu obiektów budowlanych.
3. Wynagrodzenie ma charakter zryczałtowany i obejmuje wszelkie koszty wykonania usługi w tym: koszty, koszty
transportu oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
4. Ceny podane w ofercie są niezmienne w trakcie realizacji umowy.
5. Podstawą do wystawienia w terminie 7 dni faktury VAT jest Protokół odbioru stwierdzający odbiór wykonanych prac bez
zastrzeżeń.
6. Zamawiający dokona zapłaty przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT, w terminie 30 dni
od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, zawierającej nazwę nabywcy tj. ENERGAOPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział Koszalin z siedzibą w Koszalinie przy ul Morska 10
75-950 Koszalin oraz numer umowy (CRU Nr…), numer zamówienia SAP podany przez wyznaczoną do współpracy
osobę lub dane osoby ze strony ENERGA - OPERATOR S.A. wyznaczonej do współpracy w ramach realizacji umowy.
7. Wykonawca wystawi po jednej fakturze za każde wykonane zlecenie.
8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu
Zamawiającego.
9. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym.
10. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
11. Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011, nr 177, poz. 1054 z
późn. Zm. ) Strony ustalają, że będą stosowały faktury w formie elektronicznej zgodnie z Oświadczeniem stanowiącym
Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
12. W razie braku zgody Wykonawcy na powyższe, faktura VAT zostanie doręczona na adres: Energa CUW Sp. z o.o. Biuro
w Kaliszu, ul. Częstochowska 4, 62-800 Kalisz
§4
Jeżeli w trakcie okresu obowiązywania umowy łączna wartość netto zrealizowanych przez Wykonawcę zleceń osiągnie
kwotę ……..000 000,00 zł (słownie: ……………………….. złotych 00/100) umowa ulega rozwiązaniu (tzw. limit
zamówienia; warunek rozwiązujący). W przypadku, gdy łączna wartość netto zrealizowanych przez Wykonawcę zleceń w
okresie obowiązywania umowy nie osiągnie kwoty netto 000 000,00 zł (słownie: ……………………….. 00/100) nie ma
prawa żądania od Zamawiającego złożenia takiego zamówienia, ani też żądania odszkodowania z tego tytułu.
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

DZIAŁ IV – KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
§5
W razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
a) 10% całkowitej ceny netto wykonania przedmiotu umowy w razie odstąpienia Wykonawcy od umowy lub rozwiązania
umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
b) 10% całkowitej ceny netto wykonania przedmiotu umowy w razie naruszenia postanowień niniejszej umowy poprzez
podzlecanie prac bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi kodeksu cywilnego.
W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te, niezależnie od odmiennych
zapisów w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną odpowiedzialność za działania i zaniechania
każdego z tych podmiotów, w tym w szczególności z tytułu szkody oraz z tytułu kar umownych.
Jeżeli kary wymienione w § 5 ust. 1 nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania przedmiotu umowy
określonego w § 1 w określonym terminie Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego.
Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 30 dni od daty wystawienia dokumentu obciążającego. Wykonawca wyraża
zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zapłacone kary umowne.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy wszczęto postępowanie likwidacyjne.

DZIAŁ V ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§6
1. Strony zgodnie uznają, że niniejsza umowa ulegnie rozwiązaniu bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń
pisemnych lub ustnych w dniu, w którym Wykonawca stanie się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) .O osiągnięciu stanu
niewypłacalności Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego. Strony mogą przedłużyć
obowiązywanie umowy w drodze odrębnego aneksu.
2. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa
Zamawiający może rozwiązać umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, zachowując dotychczas
wykonaną część przedmiotu umowy i płacąc odpowiednią część wynagrodzenia, w przypadku gdy:
a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem usługi, za także opóźnia się z realizacją
poszczególnych elementów robót, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień umowy oraz
przyjętego harmonogramu w taki sposób, że wykonanie robót w wyznaczonym terminie jest nieprawdopodobne.
Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo zakończenie robót.
b) Wykonawca powierzył wykonanie usług bądź ich części podwykonawcy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
c) Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało określone w przedmiocie umowy.
3. Zamawiający może rozwiązać umowę za czternastodniowym (14) pisemnym wypowiedzeniem w przypadku, gdy
realizacja jej przedmiotu stanie się niezgodna z interesem Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnie odpowiadającej wykonaniu umowy.
4. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) zwłoki w zapłacie należności dłuższej niż 60 dni od dnia wymagalności,
b) przerwania z winy Zamawiającego wykonywania robót na okres dłuższy niż 30 dni.
5. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która wypowiedziała
umowę lub od niej odstąpiła.
6. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia utraconych
korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.
DZIAŁ VI – OCHRONA INFORMACJI I DANYCH OSOBOWYCH
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe, dotyczące lub należące do
Zamawiającego, uzyskane w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych - niezależnie od formy przekazania
tych informacji, jak również ich źródła i sposobu przetwarzania.
2. Ponadto Strony zobowiązują się do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i rezultatu
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją Umowy.
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3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, strona, której informacje
ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach przewidzianych w
obowiązujących przepisach prawa.
4. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność.
5. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie niniejszego
obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy wykonaniu
niniejszej umowy.
6. Postanowienia o poufności, nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana na
piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie znanych.
7. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania niniejszej umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie
obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w ust 1 i 2 przez te osoby trzecie oraz
odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności jak za własne działania lub
zaniechania.
8. Po zakończeniu realizacji Przedmiotu umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia Wykonawca zwróci wszystkie
otrzymane od Zamawiającego dokumenty, określone w ust 1, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia realizacji umowy,
natomiast informacje określone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie ze swoich zasobów elektronicznych oraz
nośników informacji w terminie 30 dni Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały osoby trzecie,
którymi wykonawca posługuje się przy realizacji niniejszej Umowy. Strony mogą odstąpić od tej czynności w odniesieniu
do informacji, które są niezbędne w celu ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie uregulowanym obowiązującymi
przepisami prawa lub strona, która jest właścicielem informacji, wyraża na to zgodę.
9. Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody
Koordynatora ze strony Zamawiającego, która może zostać uzależniona od spełnienia przez Wykonawcę określonych
warunków, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.
10. Jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji
przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) . Informacje, o
których mowa w ust. 1 i 2, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy wymienionej w
zdaniu poprzednim.
11. Zobowiązanie wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania niniejszej Umowy oraz 5
lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia.
12. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezależnie od
postanowień wynikających z ust. 3, jest on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10
% wynagrodzenia brutto za każde naruszenie dotyczące obowiązku zachowania poufności.

1.
2.
3.

4.

5.
a)

DZIAŁ VII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8
W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania umowy strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia sporu,
a w przypadku braku porozumienia, na drodze sądowej przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności bądź jakichkolwiek uprawnień
wynikających z niniejszej umowy na podmioty trzecie.
Wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego i niniejszej umowy w tym w szczególności informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, jak też informacje przetwarzane w
systemach informatycznych, zapisane na nośnikach elektronicznych, do których Wykonawca może mieć dostęp w
związku z wykonywaniem niniejszej umowy oraz produkty i informacje wytworzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji
Umowy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu art.11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003, Nr 153, poz. 1503 z poz. zm.) i zwane są w dalszej części umowy
informacjami poufnymi.
Za informacje, o których mowa w ustępie 3 uznaje się również wszelkie dane dotyczące podmiotów dostarczających
energię elektryczną do sieci dystrybucyjnej, podmiotów zaopatrywanych w energię elektryczną, jak też podmiotów
ubiegających się o podłączenie do sieci, których posiadanie stawia jeden z podmiotów w pozycji uprzywilejowanej wobec
pozostałych. W szczególności informacjami takimi są dane określające wielkość mocy umownej, odczyty urządzeń
pomiarowych mocy i energii elektrycznej, zużycie energii elektrycznej i strukturę jej poboru oraz indywidualnie wydawane
warunki przyłączenia do sieci.
Wykonawca zobowiązuje się do:
zachowania w tajemnicy informacji poufnych,
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b) wykorzystywania informacji poufnych jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania czynności wynikających z
Umowy,
c) nie ujawniania informacji poufnych zarówno w całości, jak i w części, osobom trzecim bez uzyskania uprzedniego
pisemnego upoważnienia Zamawiającego,
d) nie kopiowania, nie powielania ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniania informacji poufnych, ani ich części bez
uprzedniego pisemnego upoważnienia Zamawiającego.
5. Postanowienia dotyczące zachowania poufności określone w niniejszym paragrafie nie uchybiają dalej idącym
ograniczeniom w ujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę Przedsiębiorstwa Zamawiającego uregulowanych w
aktach prawnych.
6. W przypadku, gdyby Wykonawca zobowiązany został na mocy obowiązujących przepisów prawa do przekazania
informacji poufnych, Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego o okolicznościach, warunkach i zakresie
przekazania w taki sposób, aby Zamawiający mógł przedsięwziąć konieczne środki prawne chroniące przed
przekazaniem informacji bądź zrzec się ochrony poufności.
7. Obowiązek zachowania poufności określony w ust.1-4 powyżej, nie będzie miał zastosowania do tych informacji
poufnych, o których mowa w ust.1-4 powyżej, które są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do
publicznej wiadomości bez naruszania postanowień umowy oraz jakiegokolwiek innego zobowiązania do zachowania
poufności.
8. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji poufnych, o których mowa w ust.1-4 powyżej, obejmuje okres
wykonywania Umowy oraz obowiązuje bezterminowo po jej rozwiązaniu.
9. Wszelkie materiały zawierające informacje poufne, przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, w tym między innymi
płyty CD/ DVD, taśmy magnetyczne, dokumenty, instrukcje obsługi, specyfikacje, schematy działania, spisy programów
oraz wydruki danych stanowią i pozostaną własnością Zamawiającego i nie mogą być kopiowane w całości lub w
częściach bez wyraźnej zgody pisemnej Zamawiającego pod rygorem nieważności.
10. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie informacje, dane, materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w
celu wykonania Umowy będą po zakończeniu prac zwrócone Zamawiającemu oraz usunięte z urządzeń, nośników
informatycznych Wykonawcy.
11. Wykonawca oświadcza, że zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty przy pomocy
których prowadzi swoją działalność do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania, jak i
po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z ww. podmiotami.
12. Wykonawca ma prawo do ujawnienia faktu zawarcia umowy oraz zwięzłego opisu jej przedmiotu, w swoich materiałach
marketingowych oraz referencjach.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

DZIAŁ VIII - USTALENIA DODATKOWE
§9
Wykonawca zapewnienia bezpieczeństwo w trakcie prowadzonych prac poprzez prowadzenie prac zgodnie z wymogami
ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia.
Wykonawca oświadcza, że ma dostęp oraz możliwość użycia właściwych środków i sprzętu niezbędnych do realizacji
zamówienia.
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego typu działalności, jeśli wymagane są
przepisami prawa.
Zamawiający ma prawo do sprawdzenia wiarygodności powyższych pozwoleń Wykonawcy, w szczególności przez
zażądanie przedstawienia odpowiednich dokumentów lub decyzji. Wykonawca okaże dokumenty lub decyzje
niezwłocznie po ich zażądaniu przez Zamawiającego.
Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
§ 10
W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej realizacji Strony będą dążyły do jego
polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia, spór poddany zostanie pod rozstrzygniecie
właściwego rzeczowo sądu miejsca siedziby Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy
obowiązujące obligatoryjnie.

§ 12
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają porozumienia Stron i zachowania formy pisemnego aneksu do
Umowy pod rygorem nieważności.
2. Zmiana osób upoważnionych do kontaktu przy realizacji niniejszej umowy, o których mowa w §2 pkt 3 i 4, następuje w
formie pisemnej, faksem lub e-mailem i nie jest uznawana za zmianę niniejszej umowy.
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3. Wszelką korespondencję dotyczącą realizacji niniejszej umowy należy kierować na następujące adresy:
Wykonawca: ……………………………………………..
Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA. Oddział w Koszalinie ul. Morska 10 75-950 Koszalin
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.
USTALENIA DODATKOWE
§ 13
1. Wykonawca oświadcza, że spełnia przesłanki określone w art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek
Handlowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. Zm.) upoważniające go do zawarcia Umowy.
2. Postanowienie zawarte w ust. 1 znajduje zastosowanie gdy Wykonawcą Umowy jest Spółka z o. o.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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