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Część II SIWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

§ 1 

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie analizy i oceny stanu technicznego nieruchomości 

zabudowanej budynkami biurowymi stanowiącymi jeden obiekt, położonej w Warszawie przy ul. 

…………………………….. w obrębie ……………….., obejmującej działki geodezyjne nr ………… o 

powierzchni …………. ha, księga wieczysta nr: ……………………..., rozumiane jako: techniczny i 

środowiskowy due diligence, zwany dalej Ekspertyzą.  

2. Szczegółowy opis zakresu Ekspertyzy zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia, który jest 

integralną częścią umowy, stanowiącym załącznik nr 1.  

 

§ 2 

REALIZACJA UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać NFOŚiGW Ekspertyzę, o której mowa  

w § 1 w zaoferowanym terminie ____(zgodnie z ofertą Wykonawcy) dni licząc od daty zawarcia 

umowy, w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej  na nośniku 

elektronicznym z możliwością edycji (dopuszczalne formaty zapisu dokumentacji, część opisowa 

„*.doc” lub „*.docx”, prezentacja „*ppt” lub „*pptx”,  rysunki  „*.pdf”, „*.dwg”, kosztorys „*.kst” lub 

„*.ath”). 

2. Strony sporządzą wstępny protokół odbioru Ekspertyzy z chwilą jej przekazania NFOŚiGW, 

potwierdzający datę przekazania przez Wykonawcę. 

3. W terminie 7 dni od dnia sporządzenia wstępnego protokołu, o którym mowa w ust. 2, NFOŚiGW 

ma prawo zgłaszania Wykonawcy zastrzeżeń lub uwag w zakresie wykonanej Ekspertyzy.  

4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń lub uwag, NFOŚiGW pisemnie wyznaczy Wykonawcy odpowiedni 

termin, nie krótszy jednak niż 7 dni, w celu usunięcia stwierdzonych wad. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 po usunięciu wad (zastosowaniu się do uwag i zastrzeżeń 

NFOŚiGW), Strony podpiszą protokół końcowy odbioru i tylko taki protokół stanowi podstawę do 

wystawienia faktury przez  Wykonawcę. 

6. Do podpisania protokołów, o których mowa w ust. 2 i 5, ze strony NFOŚiGW, uprawnionym jest 

…………………... 

7. Do podpisania protokołów, o których mowa w ust. 2 i 5, ze strony Wykonawcy, uprawnionym jest 

_______. 

8. Strony wyznaczają do bieżących kontaktów:  

1) ze strony NFOŚiGW:  

2) ze strony Wykonawcy: ____. 

9. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną i 

prawną nieruchomości. Udostępnienie dokumentacji nastąpi poprzez udzielenie Wykonawcy 

dostępu do dokumentacji za pomocą wirtualnego data room.  

10. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do nieruchomości w celu 

dokonania oględzin, badań i pomiarów. Terminy wizji lokalnych Zamawiający i Wykonawca będą 

ustalać każdorazowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 4 godziny przed 

planowaną wizją lokalną.  
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11. W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się wskazać brakujące 

dokumenty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy pod rygorem 

niedopuszczalności podnoszenia tych braków po upływie tego terminu.    

12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na konieczność wykonania zmian w substancji budynku 

(np. odkrywki) w celu dokonania właściwej oceny stanu technicznego obiektu, Wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać zgodę od Zamawiającego, wskazując na zakres i cel planowanych  robót. 

Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić miejsce realizacji robót kontrolnych ingerujących w 

substancję nieruchomości do stanu pierwotnego. 

13. W przypadku gdy Wykonawca nie doprowadzi miejsca realizacji robót kontrolnych ingerujących w 

substancję nieruchomości do stanu pierwotnego, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych 

robót na koszt Wykonawcy.  

14. Wykonawca oświadcza, że posiada kompetencje i doświadczenie niezbędne do należytego 

wykonania umowy, w tym dysponuje odpowiednim zespołem osób do realizacji zamówienia, 

posiadających niezbędną wiedzę i uprawnienia. W terminie 2 dni od dnia podpisania umowy 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie uprawnień branżowych osób wskazanych w opz, 

które realizować będą zamówienie, odpowiednio do zakresu wykonywanych przez daną osobę 

czynności, wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wraz z 

zaświadczeniem potwierdzającym powyższe wydanym przez tę izbę, przy czym okres ich ważności  

musi obejmować co najmniej czas realizacji niniejszego zamówienia.   

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należycie wykonanego przedmiotu umowy wynosi ____ zł 

netto  plus podatek VAT w wysokości _____, co stanowi łącznie kwotę ____ zł brutto (słownie: ____ 

złotych).  

2. Wynagrodzenie wypłacone zostanie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę  

i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany bez 

zastrzeżeń protokół końcowy odbioru, o których mowa w  § 2 ust.  5. 

3. Wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy. 

4. W ramach wynagrodzenia, określonego ust. 1 z chwilą przekazania Ekspertyzy lub materiału, o czym 

mowa w  § 2 ust. 1, Wykonawca przenosi na NFOŚiGW autorskie prawa majątkowe do utworów w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych 

w wyniku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w postaci odpowiednio Ekspertyzy lub 

innych dokumentów wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu umowy, w tym do wersji 

objętych uwagami lub zastrzeżeniami, o których mowa w § 2 ust. 3 (z zastrzeżeniem uprawnienia 

Wykonawcy do usunięcia wad zgodnie z § 2 ust. 4), na wszystkich  wskazanych w umowie polach 

eksploatacji, tj.:  

1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci 

komputerowych, 

2) korzystanie z utworu w całości lub z jego części oraz łączenie z innymi utworami, opracowanie 

poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, 

zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części, 

3) utrwalanie i zwielokrotnianie całości lub fragmentów utworu wszystkimi dostępnymi 

technikami, w tym w szczególności poprzez drukowanie, kopiowanie, wytwarzanie techniką 
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drukarską, wprowadzanie do pamięci komputera, skanowanie, nagrywanie na elektroniczne 

nośniki informacji, np. CD, DVD, pen-drivy, 

4) udostępnianie podmiotom trzecim w celu zapoznania się z analizą.  

5. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa w ust. 4, 

w ramach wynagrodzenia określonego odpowiednio w ust. 1, Wykonawca przenosi na NFOŚiGW 

wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, określonego w art. 46 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na polach eksploatacji, o 

których mowa w ust. 4.  

6. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Wykonawca przenosi na NFOŚiGW własność 

nośników utworów, na których utwory te zostały utrwalone.  

7. Wykonawca zachowuje prawa własności intelektualnej w zakresie danych, oprogramowania, 

projektów, narzędzi, modeli, systemów, szablonów, znaków układu graficznego, układu tabel oraz 

innych metodologii i know-how, które stanowią własność Wykonawcy lub do których Wykonawca 

posiada licencje podczas realizacji Umowy, jak również w zakresie dokumentów roboczych, 

opracowanych przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami (z wyłączeniem zawartych w 

nich informacji otrzymanych od NFOŚiGW). Jeżeli jakiekolwiek produkty prac dostarczane przez 

Wykonawcę w wykonaniu Umowy, przygotowane zostaną w oparciu o istniejące narzędzia, które 

stanowią produkty standardowe Wykonawcy i do których Wykonawcy przysługują prawa autorskie lub 

licencje na korzystanie, Wykonawca zachowa prawa autorskie do powyższych narzędzi oraz ich zmian, 

rozszerzeń i opracowań. Wykonawca zachowuje prawo do wykorzystywania powyższych narzędzi 

podczas świadczenia usług na rzecz innych podmiotów i tworzenia na ich podstawie materiałów 

podobnych do produktów prac dostarczanych Zamawiającemu w wykonaniu Umowy. 

8. W zakresie korzystania przez Zamawiającego z elementów wskazanych w ust. 7 Wykonawca udziela 

Zamawiającemu niewyłącznej, niezbywalnej licencji, z prawem udzielania sublicencji. Udzielenie 

licencji następuje ze skutkiem na dzień zapłaty wynagrodzenia, w ramach którego wszelkie 

opracowania zostały utrwalone. Licencja zostaje udzielona na okres 5 lat, po upływie których licencja 

przekształca się w licencję na czas nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia licencji  

z zachowaniem 10 letniego okresu wypowiedzenia. Licencja obejmuje prawo udzielania sublicencji. 

Wykonawca zobowiązuje się również, że nie wypowie Zamawiającemu udzielonej licencji w pierwszym 

okresie jej obowiązywania. 

 

§ 4 

ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku ____ nr konta 

bankowego____, w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury,  

w tym ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, przesłanej za pośrednictwem platformy, o której 

mowa w ustawie z 9 listopada 2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, 

na podstawie uprzednio podpisanego przez NFOŚiGW protokołu końcowego odbioru, o którym mowa 

w  § 2 ust.  5.  

2. Wykonawca dopuszcza dostarczenie faktur Zamawiającemu w formacie pliku PDF drogą elektroniczną 

na adres e-mail: faktury@nfosigw.gov.pl, a Zamawiający wyraża zgodę, o której mowa w art. 106n ust. 

1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, na stosowanie przez Wykonawcę 
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faktur elektronicznych. Za datę doręczenia faktury drogą elektroniczną uznaje się dzień otrzymania 

maila przez Zamawiającego na adres wskazany w zdaniu poprzedzającym. 

3. W przypadku zmiany rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy 

podpisze i przekaże NFOŚiGW informację dotyczącą zmiany wraz ze wskazaniem nowego numeru 

rachunku i nazwy banku. Zamiana numeru rachunku nie stanowi istotnej zmiany umowy i może być 

dokonywane w formie jednostronnego powiadomienia. 

4. Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury spowoduje ponowne naliczenie 21-dniowego 

terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Strony Umowy uznają, iż datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego NFOŚiGW. 

6. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy  jest rachunkiem rozliczeniowym 

lub imiennym rachunkiem służącym wyłącznie do rozliczania prowadzonej działalności gospodarczej. 

7. NFOŚiGW oświadcza, że będzie dokonywał płatności wyłącznie na rachunek widniejący w wykazie,  

o którym mowa w art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług lub przy użyciu mechanizmu 

podzielonej płatności. 

§ 5 

KARY UMOWNE  

1. Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu określonego 

w § 2 ust. 1, Wykonawca zapłaci NFOŚiGW karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, 

wskazanego w § 3 ust. 1, lecz nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia, przy czym kara umowna 

staje się należna z upływem każdego dnia opóźnienia. 

2. W razie bezskutecznego upływu terminu do usunięcia wad, wyznaczonego na podstawie § 2 ust. 

4, Wykonawca zapłaci NFOŚiGW karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, 

wskazanego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, przy czym kara umowna staje się należna z 

upływem każdego dnia opóźnienia. 

3. W przypadku naruszenia zasad poufności, o których mowa w § 7, podczas wykonywania przez 

Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy, Wykonawca zapłaci NFOŚiGW karę umowną  

w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1, za każdy przypadek 

stwierdzonego naruszenia zasad, przy czym kara umowna staje się należna z chwilą dokonania 

naruszenia. 

4. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 14 lub 

odpowiednio w § 10 ust. 4, w terminie tam określonym, Wykonawca zapłaci NFOŚiGW karę 

umowną w wysokości 2% za każdy stwierdzony przypadek uchybienia temu obowiązkowi, tj. w 

odniesieniu do każdej osoby, której wymóg dotyczy. 

5. Naliczone kary umowne mogą się kumulować. 

6. NFOŚiGW, w przypadku poniesienia przez niego szkody przewyższającej wysokość naliczonych 

kar umownych, może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

7. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez NFOŚiGW kary umownej, NFOŚiGW jest uprawniony 

do potrącenia w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwoty, stanowiącej 

równowartość naliczonej kary i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy.  

8. W przypadku powierzenia, za zgodą NFOŚiGW, wykonania przedmiotu umowy albo niektórych jego 

elementów innym podmiotom, Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania tych 

podmiotów jak za własne.  

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie lub nieterminową realizację 

przedmiotu umowy spowodowane działaniem siły wyższej. Siłą wyższą w rozumieniu niniejszej 
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umowy są niezależne od Stron zdarzenia zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwym 

do przewidzenia i uniknięcia, które nastąpiły po podpisaniu niniejszej umowy. 

10. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia albo odstąpienia od 

Umowy. 

§ 6 

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 

2 ust. 1, przekraczającego 14 dni, NFOŚiGW w terminie 5 dni przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy. 

2. W razie bezskutecznego upływu terminu do usunięcia wad, wyznaczonego na podstawie § 2 ust. 4, 

jeżeli opóźnienie przekroczy 10 dni, NFOŚiGW może w terminie 5 dni od umowy odstąpić. 

 

§ 7 

POUFNOŚĆ 

1. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie 
realizacji Umowy, w szczególności wszelkie dokumenty i informacje uzyskane od Zamawiającego 
na temat nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1, mają charakter informacji poufnych, 
stanowiących tajemnicę Strony udostępniającej informacje (dalej jako „Informacje Poufne”).   

2. Wykonawca zobowiązuje się do:  
a) zachowania w całkowitej poufności udostępnionych Informacji Poufnych i wykorzystywania ich 
wyłącznie w celu wykonania umowy,  
b) podjęcia niezbędnych działań dla zapewnienia poufności otrzymanych informacji, jakie uzyskał  
w związku z realizacją Umowy, chyba, że Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pisemną zgodę 
na ich ujawnienie, 
c) zabezpieczenia i przechowywania uzyskanych Informacji Poufnych w formie: materialnej, 
nośników elektrycznych, a także w systemach teleinformatycznych, w warunkach zapewniających 
brak swobodnego dostępu do nich osobom nieupoważnionym oraz do korzystania z tych 
Informacji Poufnych z najwyższą starannością wymaganą przy zabezpieczeniu tego typu informacji, 
ażeby nie dopuścić do utraty kontroli (w szczególności rozpowszechnienia, uzyskania dostępu 
przez kogokolwiek) nad Informacjami Poufnymi.  

3. Obowiązek nieujawniania danych i informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy 
wiąże Wykonawcę również po wygaśnięciu, jak i po odstąpieniu od Umowy. 

4. Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu Umowy do niezwłocznego 
zniszczenia kopii odpowiednich dokumentów i materiałów, niezależnie od formy, w której 
informacje te zostały przekazane w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.  

 

§ 8 

DANE OSOBOWE 

1. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami regulującymi to 

przetwarzanie, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 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 z 4.05.2016 r. str. 1 – dalej RODO), a 

także ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek danych i informacji 

dotyczących NFOŚiGW, jakie uzyskał w związku z realizacją Umowy, chyba, że Wykonawca otrzyma 

od NFOŚiGW pisemną zgodę na ich ujawnienie. 
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3. Obowiązek nieujawniania danych i informacji dotyczących NFOŚiGW uzyskanych  

w związku z wykonywaniem Umowy wiąże Wykonawcę również po wygaśnięciu jak i po 

odstąpieniu od Umowy. 

4. Ograniczenia określone w ust. 2 nie dotyczą informacji uzyskanych przez Wykonawcę od osób 

trzecich zgodnie z prawem oraz nienaruszających zobowiązań tych osób do nie ujawniania takich 

informacji oraz informacji, które są publicznie znane. 

5. W przypadku konieczności powierzenia przetwarzania danych osobowych dla realizacji Umowy, 

Strony uregulują zasady powierzenia w odrębnym porozumieniu. 

 

§ 9 

ZABEZPIECZENIE UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 2% maksymalnego 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1, tj. w wysokości ____ zł (słownie: ____). 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 10. 

2. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady pozostawiona będzie kwota w wysokości 30% 

zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, tj. w wysokości ____ zł brutto (słownie: ____). 

Zabezpieczenie to zostanie zwrócone w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi. Okres rękojmi 

upływa po 12 miesiącach.    

3. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w formie pieniężnej, 

kwota, o której mowa w ust. 2, będzie pozostawiona z kwoty zabezpieczenia, natomiast w innym 

przypadku Wykonawca w terminie 14 dni od daty odbioru przedmiotu umowy, wniesie lub 

przedłoży NFOŚiGW, na okres rękojmi, zabezpieczenie w wysokości 30 % kwoty brutto, określonej 

w ust. 1.  

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia 

wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez NFOŚiGW za należycie wykonany, pod warunkiem 

wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, a w przypadku 

zabezpieczenia wniesionego w formie pieniężnej, pomniejszone o kwotę wskazaną w ust. 2. 

5. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie pieniężnej NFOŚiGW zwróci zabezpieczenie, 

o którym mowa w ust. 1 i 2, wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew gotówki na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień 
publicznych.  

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, modyfikację 

szczegółowego zakresu przedmiotu Ekspertyzy, określonego w Załączniku 1, o ile zmiany te są 

niezbędne dla spełnienia głównych celów opracowania i wynikają bezpośrednio z sytuacji zastanej 

obiektu, wizji lokalnej czy analizy dostępnej dokumentacji – a Wykonawca – posiadający właściwe 

doświadczenia i wiedzę techniczną dostrzega konieczność ich uwzględnienia. 
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4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

5. W przypadku konieczności zmiany osoby wyznaczonej do realizacji umowy, dopuszcza się 

możliwość zmiany osoby za zgodą Zamawiającego z zastrzeżeniem, że osoba zastępująca będzie 

spełniała wymagania określone dla osób realizujących umowę w dokumentacji postępowania, w 

wyniku którego zawarto niniejszą umowę. W takim przypadku dokument, o którym mowa w § 2 

ust. 14 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie liczonym od dnia uzyskania zgody 

Zamawiającego na zmianę osoby.  

6. Spory związane z realizacją niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W 

razie braku porozumienia, spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby 

NFOŚiGW. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze  Stron. 

 

 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia  

 

 

 


