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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2020/ENO z dnia 3.11.2020 r.   
 

UMOWA (Projekt) nr ………….. 
Wykonanie i montaż elementów małej infrastruktury na terenie czterech winnic 

 
zawarta w dniu ………………………………….. 2020 r. w Tarnowie pomiędzy: 
 
Stowarzyszeniem pod nazwą Tarnowska Organizacja Turystyczna z siedzibą ul. Wałowa 2, lok. 12, 33–100 
Tarnów, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy do 
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000380404, NIP: 
8733246592, reprezentowanym przez: 

1) …………………………………….- ………………….., 
2) ……………………………………. - …………………., 

zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
……............…1 ….....……. ul. .......…, NIP: ……......., reprezentowanym przez: .……...., zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
ww. zwani dalej łącznie „Stronami”. 
 
Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy z dnia …............... r. w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia prowadzonym w formie ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ………. z dnia …………, w ramach zadania 
publicznego pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej winnic na obszarze ENOTarnowskie”, realizowanego przy 
wsparciu finansowym województwa Małopolskiego. 
 

§ 1. 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie oraz montaż elementów małej infrastruktury na terenie winnic,  

o następującej specyfikacji: 
Odpowiednio dla konkretnej części zamówienia. 

2. Projekty, koncepcje oraz schematy poszczególnych elementów małej infrastruktury przedstawia załącznik 
nr 2 do niniejszej umowy.  
 

§ 2. 
1. Zamawiający będzie sukcesywnie przesyłał na adres e-mail Wykonawcy ……@.................. teksty  

i materiały graficzne do umieszczenia w projektach graficznych poszczególnych elementów małej 
architektury. Zamawiający oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do przekazywanych 
tekstów i materiałów graficznych w zakresie niezbędnym do realizacji przez Wykonawcę przedmiotu 
umowy. 

§ 3. 
1. Każdorazowo w terminie 2 dni roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego tekstów  

i materiałów graficznych przeznaczonych do umieszczenia w projekcie graficznym  danego elementu małej 
architektury zgodnie z § 2 ust. 1, Wykonawca prześle na adres e-mail Zamawiającego ………@..... do 
akceptacji opracowany projekt graficzny tego elementu małej architektury. 

                                                           
1 Klauzula informacyjna (art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dla umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło, itp.) 
z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub prowadzącymi działalność gospodarczą. 
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji i wnoszenia uwag do projektu graficznego każdego  
z elementów małej architektury przesyłając je na adres e-mail Wykonawcy ………..@................w terminie 1 
dnia roboczego od daty przekazania przez Wykonawcę danego projektu graficznego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wniesione przez Zamawiającego do projektu graficznego 
danego elementu małej architektury uwagi i modyfikacje i w terminie kolejnego 1 dnia roboczego 
przesłać na adres e-mail Zamawiającego ………….@............. poprawioną wersję projektu graficznego 
takiego elementu małej architektury do ponownej akceptacji Zamawiającego. 

4. Zamawiający każdorazowo dokona ostatecznej akceptacji przekazanego przez Wykonawcę projektu 
graficznego danego elementu małej architektury przesyłając w tym zakresie stosowną informację na adres 
e-mail Wykonawcy ….@...... 
 

§ 4. 
1. Wykonawca wykona każdy z elementów małej infrastruktury w wersji zgodnej z ich projektem graficznym, 

projektem, koncepcją oraz schematem ostatecznie zaakceptowanym przez Zamawiającego, zgodnie z § 3 
ust. 4. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać elementy małej infrastruktury przy użyciu własnych narzędzi  
i z wykorzystaniem własnych materiałów. 

3. Każdy z elementów małej infrastruktury musi być wykonany z materiału zapewniającego niezmienność 
kolorystyki oraz trwałość i odporność na działanie warunków atmosferycznych. 

4. Materiały użyte do wykonania elementów małej infrastruktury muszą odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie 
Prawo budowlane.  
 

§ 5. 
1. Dostawa i montaż poszczególnych elementów małej infrastruktury nastąpi sukcesywnie w zależności od 

potrzeb Zamawiającego, na koszt i staraniem Wykonawcy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 
tj.: 

Odpowiednio dla konkretnej części zamówienia. 
2. Zamawiający oświadcza, że posiada zgodę właścicieli winnic na montaż elementów małej infrastruktury na 

należącym do nich terenie. 
3. Dostawa i montaż poszczególnych elementów małej infrastruktury będzie następowała na podstawie 

oddzielnych zamówień składanych przez Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy ………@.....,  
w których określone zostaną: rodzaj elementu małej infrastruktury i dokładne miejsce jego montażu. 

4. Wykonawca dostarczy zamówiony element małej infrastruktury na miejsce i dokona jego montażu  
w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego danego zamówienia zgodnie z ust. 3. 

5. Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu montażu każdego z elementów małej infrastruktury 
uporządkować teren prac. Zapewnienie przestrzegania warunków BHP oraz wykonanie odpowiednich 
zabezpieczeń w rejonie montażu elementów małej infrastruktury należą do Wykonawcy. 

6. Koszt i ryzyko transportu elementów małej infrastruktury na miejsca ich montażu oraz koszt montażu 
ponosi Wykonawca. 

7. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonaniem  
i montażem elementów małej infrastruktury. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w toku realizacji 
zamówienia istniejących urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest na pisemne wezwanie Zamawiającego 
do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt i własnym staraniem. W razie 
upływu wyznaczonego przez Zamawiającego w tym zakresie terminu, Zamawiający może zlecić 
naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego uszkodzonego lub zniszczonego w toku realizacji 
zamówienia urządzenia, osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zastrzeżeniem wcześniejszego 
pisemnego wezwania Wykonawcy pod rygorem wykonawstwa zastępczego z wyznaczeniem mu w tym 
celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni. 
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§ 6. 
1. Każdy z elementów małej infrastruktury będzie podlegał odrębnemu protokolarnemu odbiorowi przez 

Zamawiającego.  
2. Miejscem odbioru poszczególnych elementów małej infrastruktury będzie miejsce ich montażu. 
3. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru danego elementu małej infrastruktury każdorazowo  

w terminie do 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia przez Wykonawcę na adres e-mail Zamawiającego 
…..@..... gotowości do jego odbioru. Odbiór danego elementu małej infrastruktury będzie potwierdzony 
podpisanym przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołem jego odbioru. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady zamontowanego elementu małej 
infrastruktury, w tym wady fizyczne lub jego niezgodność z ostatecznie zaakceptowanym przez 
Zamawiającego projektem graficznym, projektem, koncepcją oraz schematem ostatecznie albo wady  
w montażu elementu małej infrastruktury, Zamawiający może odmówić jego odbioru do czasu usunięcia 
przez Wykonawcę stwierdzonych wad lub niezgodności. W takim wypadku sporządzony zostanie protokół, 
w którym wyszczególnione zostaną stwierdzone wady lub niezgodności zamontowanych elementów małej 
infrastruktury, a Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania na  
adres e-mail ….. @....., na swój koszt i ryzyko dostarczyć i zamontować element małej infrastruktury wolny 
od wad i/lub z poprawioną treścią albo poprawić jego montaż i zgłosić Zamawiającemu na adres e-mail ….. 
@..... gotowość do jego ponownego odbioru.  

5. Za wady elementu małej infrastruktury uznaje się także w szczególności: złą jakość tekstu, grafiki, 
niewłaściwą kolorystykę, użycie materiałów niezgodnych z określonymi przez Zamawiającego 
parametrami, wykonanie elementu małej infrastruktury niezgodne z zaakceptowanymi przez 
Zamawiającego projektami, nieestetyczne wykonanie, zabrudzenia, uszkodzenia mechaniczne, 
niewłaściwy montaż, etc. 

6. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 4 ujawnionych przy odbiorze wad 
elementu małej infrastruktury lub jego niezgodność z ostatecznie zaakceptowanym przez Zamawiającego 
projektem graficznym, projektem, koncepcją oraz schematem, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia 
Wykonawcy kar umownych, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 4 

7. Jeżeli w toku czynności ponownego odbioru zostaną ponownie stwierdzone wady, w tym wady fizyczne 
zamontowanego elementu małej infrastruktury lub jego niezgodność z ostatecznie zaakceptowanym przez 
Zamawiającego jego projektem graficznym, projektem, koncepcją oraz schematem, albo wady w montażu, 
Zamawiający może, według własnego wyboru: 

1) ponownie sporządzić protokół, w którym wyszczególnione zostaną stwierdzone wady lub niezgodności 
zamontowanego elementu małej infrastruktury i wyznaczyć Wykonawcy termin, nie dłuższy jednak niż 
2 dni robocze, na dostarczenie elementu małej infrastruktury wolnego od wad i/lub z poprawioną 
treścią, albo na poprawienie jego montażu i naliczyć mu karę umowną, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 
4, lub 

2) od umowy odstąpić z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie kolejnych 7 dni bez 
konieczności wyznaczania mu dodatkowego terminu i naliczyć mu karę umowną, o której mowa 
w § 11 ust. 1 pkt 5. 

8. Wszelkie koszty usunięcia wad zamontowanych elementów małej infrastruktury (w tym koszty demontażu 
wadliwych elementów małej infrastruktury oraz koszty ich ponownego wykonania, dostarczenia lub 
montażu) w całości obciążają Wykonawcę. 

9. Umowę uważa się za wykonaną z chwilą podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu 
odbioru ostatniego z zamontowanych elementów małej infrastruktury objętych przedmiotem umowy. 

 
§ 7. 

Termin wykonania umowy ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 25 grudnia 2020 r. Umowę uważa się 
za wykonaną z chwilą protokolarnego odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń ostatniego  
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z zamontowanych przez Wykonawcę elementów małej infrastruktury objętych przedmiotem zamówienia, 
zgodnie z § 6 ust. 9. 
 

§ 8. 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy terminowo, z zachowaniem staranności 

wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności i zgodnie z wymogami 
umowy, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, które skieruje do wykonania przedmiotu 
umowy, w takim stopniu jakby to były jego własne działania lub zaniechania. 

3. Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą przy realizacji umowy, a w szczególności 
udzielać wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących wykonania przedmiotu umowy. 

 
§ 9. 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodne 
z podanym w złożonej ofercie w kwocie łącznej …. zł brutto, w tym należny podatek VAT …. %  
w kwocie …… zł. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 składa się z następujących cen jednostkowych za wykonanie 
poszczególnych elementów małej infrastruktury: 

Lp. Element małej infrastruktury  Cena jednostkowa brutto za 
sztukę (zł) 

1 Odpowiednio dla konkretnej części zamówienia.  

 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy, co oznacza, że jego niedoszacowanie, pominięcie 

elementów oraz brak rozpoznania zakresu prac nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,  
w tym koszt użytych materiałów, opakowania, transportu elementów małej infrastruktury do wskazanej 
lokalizacji i ich montażu oraz inne koszty mające wpływ na wykonanie zamówienia.  

5. Cesja wierzytelności z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy dopuszczalna jest wyłącznie po uzyskaniu 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 10. 

1. Wynagrodzenie płatne będzie na rzecz Wykonawcy w częściach każdorazowo wyłącznie po faktycznym 
wykonaniu/zamontowaniu przez Wykonawcę zamówionego elementu małej infrastruktury  
i protokolarnym jego odebraniu przez Zamawiającego, zgodnie z § 6 ust. 3 zd. 2.  W każdym takim 
wypadku należna Wykonawcy z tego tytułu część wynagrodzenia będzie obliczana wg ceny 
jednostkowej za dany rodzaj elementu małej infrastruktury określonej w § 9 ust. 2.  

2. Podstawą zapłaty należnej Wykonawcy części wynagrodzenia każdorazowo będzie dostarczona faktura 
wystawiona przez Wykonawcę po protokolarnym odebraniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń 
wykonanych/zamontowanych przez Wykonawcę elementów małej infrastruktury. 

3. Zapłata każdej części wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi z dołu przelewem w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury/rachunku, na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na tej fakturze /rachunku. 

4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 11. 
1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy  

w formie kar umownych należnych Zamawiającemu od Wykonawcy w następujących wypadkach  
i wysokościach: 
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1) w razie zwłoki Wykonawcy w terminowym przekazaniu do akceptacji Zamawiającego projektów 
graficznych elementów małej architektury, zgodnie z § 3 ust. 2 – w wysokości po 0,2 % 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

2) w razie zwłoki Wykonawcy w terminowym przekazaniu do ponownej akceptacji Zamawiającego 
poprawionych projektów graficznych elementów małej architektury, zgodnie z § 3 ust. 4 –  
w wysokości po 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

3) w razie zwłoki Wykonawcy w terminowym dostarczeniu i montażu każdego z elementów małej 
architektury w terminie ustalonym zgodnie z § 5 ust. 4 – w wysokości po 0,2 % wynagrodzenia 
Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

4) w razie zwłoki Wykonawcy w terminowym usunięciu stwierdzonych przy odbiorze wad 
zamontowanych elementów małej architektury lub ich niezgodności z ostatecznie zaakceptowanym 
projektem graficznym, projektem, koncepcją oraz schematem, zgodnie z § 6 ust. 7 pkt 1 –  
w wysokości po 0,3 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

5) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  
w wysokości 20 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1, 

6) w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego – 
w wysokości 20 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1, 

7) za każdy dzień zwłoki w naprawie zgłoszonych w okresie gwarancji lub rękojmi wad zamontowanych 
elementów małej architektury lub w ich wymianie na wolne od wad, w terminie określonym w § 13 
ust. 3 - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1. 

2. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości nawet  
w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Kary będą naliczane 
za każdy przypadek naruszenia umowy odrębnie. 

3. Kwoty kar umownych będą płatne w terminie wskazanym w żądaniu Zamawiającego. Powyższe nie 
wyłącza możliwości potrącenia przez Zamawiającego naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę.  

4. W razie poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 
§ 12. 

1. Zamawiający, poza przypadkami określonymi w przepisach prawa, jest uprawniony do odstąpienia od 
umowy w przypadku:  

1) trwającej ponad 14 dni zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu   
określonego w § 7 – bez konieczności wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie 
umowy, 

2) gdy zgłoszony zostanie wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego lub wniosek o ogłoszenie 
upadłości Wykonawcy, a okoliczności te mogą zagrażać terminowemu wykonaniu umowy,  

3) w razie zajęcia majątku Wykonawcy, zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez 
Wykonawcę, podziału lub połączenia Wykonawcy z innym podmiotem lub zbycia przedsiębiorstwa 
Wykonawcy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 w terminie 14 dni od daty 
dowiedzenia się od okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia. Ograniczenie terminu nie dotyczy 
skorzystania z uprawnienia do odstąpienia na podstawie przysługującego Zamawiającemu w przypadkach 
inaczej określonych w przepisach prawa. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.  
4. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnienia 

Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych przewidzianych umową naliczonych do 
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chwili odstąpienia, jak również odszkodowania na zasadach ogólnych, w wysokości przenoszącej 
zastrzeżone kary umowne.  
 

§ 13. 
1. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji jakości. 

Gwarancja obejmuje w szczególności niezmienność kolorystyki elementów małej infrastruktury oraz 
trwałość i odporność na działanie warunków atmosferycznych. 

2. Okres gwarancji liczony jest dla każdego z elementów małej infrastruktury - od dnia podpisania przez 
Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru danego z zamontowanych elementów małej 
infrastruktury objętych przedmiotem umowy.   

3. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady elementów małej infrastruktury (np. pękanie, rozklejanie, 
odklejanie, rdzewienie lub odbarwienia, itp.) Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt i swoim staraniem 
do ich gwarancyjnej naprawy, a jeśli to niemożliwe, do wymiany na wolne od wad,  
w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady przez Zamawiającego na adres e-mail 
Wykonawcy ……..@............. 

4. W przypadku, gdy w terminie określonym w ust. 3 Wykonawca nie usunie zgłoszonej wady elementu 
małej infrastruktury lub nie dokona jego wymiany na wolne od wad, Zamawiający jest uprawniony do 
naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 7, a ponadto może zlecić usunięcie 
wady lub wymianę wadliwego elementu małej infrastruktury na wolne od wad, osobie trzeciej na koszt  
i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, z zastrzeżeniem 
wcześniejszego pisemnego wezwania Wykonawcy do usunięcia wad pod rygorem wykonawstwa 
zastępczego z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni.  

5. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wadę elementu małej infrastruktury lub wymienić na wolne od wad 
w miejscu montażu elementu małej infrastruktury, chyba że dla usunięcia wady konieczne jest 
przeniesienie rzeczy w inne miejsce – w takim przypadku Wykonawca przeniesie element małej 
infrastruktury na własny koszt i na własne ryzyko. 

6. Uprawnienia przysługujące Zamawiającemu z tytułu gwarancji nie uchybiają jego uprawnieniom tytułu 
rękojmi za wady przedmiotu umowy. 
 
 

§ 14. 
1. Strony będą przekazywać sobie korespondencję związaną z realizacją umowy za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub w formie pisemnej.  
2. Adresy do korespondencji – jak w preambule do umowy oraz:  

1) dla Zamawiającego – adres e-mail: lottot@wp.pl, 
2) dla Wykonawcy - adres e-mail: …………………@………………………. 

3. Osobami odpowiedzialnymi za współpracę przy realizacji umowy są:  
1) ze strony Zamawiającego: Pani Agnieszka Mazur, tel. 14 626 83 14, adres e-mail: lottot@wp.pl;  
2) ze strony Wykonawcy: ……………………, tel.………...., adres e-mail: …………@………………….… 

4. Strony zobowiązują się informować siebie nawzajem o zmianie osób, o których mowa w ust. 3. Zmiana 
taka jest skuteczna z chwilą powiadomienia o niej drugiej Strony w formie określonej w ust. 1. 

 
§ 15. 

1. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieś na inny podmiot praw  
i obowiązków wynikających z umowy.  

2. Integralną część umowy stanowią: zapytanie ofertowe nr .............. z dnia .................. stanowiące załącznik 
nr 1 do umowy; projekty, koncepcje oraz schematy poszczególnych elementów małej infrastruktury 
stanowiące załącznik nr 2 do umowy i oferta Wykonawcy z dnia …..…..……... stanowiąca załącznik nr 3 do 
umowy. 

mailto:lottot@wp.pl
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3. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
4. Wszelkie spory wynikające z umowy Strony poddają do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
5. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
ZAMAWIAJĄCY                                            WYKONAWCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezes Zarządu                                              Skarbnik Zarządu 
                          Tarnowska Organizacja Turystyczna              Tarnowska Organizacja Turystyczna 
 
                                            Marcin Pałach                                                       Jan Czaja 


