
 

Załącznik nr 6 do SIWZ  

 

UMOWA NR ………  
zawarta w dniu ……….. r. w Łomży pomiędzy:  

ŁFS………………, reprezentowaną przez:  
 

1. ……………….. 

zwaną dalej Zamawiającym,  

a  

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

reprezentowanym przez: ………………………………………  

zwanym dalej Wykonawcą,  

Zamawiający i Wykonawca w dalszej części umowy łącznie mogą być zwani Stronami.  

Mając na względzie art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 

2017 r., poz. 1579 ze zm.), po rozpatrzeniu ofert złożonych w postępowaniu przeprowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem były usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego 

dla uczniów projekcie „Dobry Zawód Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w 

województwie podlaskim”, zostaje zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1  
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający na 

wykonaniu usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów projekcie „Dobry Zawód Fajne 

Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w  

województwie podlaskim”,  w ramach projektu nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00 

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 

lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. – Kształcenie 

zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. – 

Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.  

2. Określona w Załączniku nr 1 do SIWZ liczba godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego stanowi 

maksymalny zakres przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega, że ostateczna liczba godzin doradztwa 

może ulec zmianie w zakresie zmniejszenia ilości godzin w poszczególnych częściach o maksymalnie 

40%. Przy czym liczba godzin nie będzie mniejsza niż 60% godzin przewidzianych w danej części 

zamówienia oraz łącznie we wszystkich częściach nie przekroczy maksymalnie łącznej liczby godzin 

określonej przez Zamawiającego – 198 godzin doradztwa grupowego oraz 3360 godzin doradztwa 

indywidualnego. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu faktycznie wykonanej części umowy obliczonego jako iloczyn liczby faktycznie zrealizowanych 

godzin doradztwa i stawki jednostkowej brutto wskazanej przez Wykonawcę za jedną godzinę 

doradztwa. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie według rzeczywistych potrzeb 

Zamawiającego. 

3. Załącznikiem do umowy jest harmonogram realizacji przedmiotu umowy, gwarantujący wypełnienie 

przez Wykonawcę wskaźników wynikających z umowy o dofinansowanie. Wykonawcy co miesiąc 

będzie przysługiwało proporcjonalne wynagrodzenie do zrealizowanych wskaźników tj. 

przeprowadzonych spotkań oraz kompletnych, opracowanych – przekazanych i odebranych bez uwag 

przez Zamawiającego - dokumentów .W przypadku stwierdzenia, iż dokumenty np. IPED jest 

niekompletny, zawiera błędy lub braki Zamawiający wyznaczy nieprzekraczalny termin do ich 

usunięcia, uzupełnienia pod rygorem nałożenia kar wynikających z § 8 ust 2 pkt 4 niniejszej umowy. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.  



 

5. Strony zgodnie oświadczają, że SIWZ wraz z załącznikami, w szczególności szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, i oferta Wykonawcy wraz z załączonym 

do oferty pisemnym opracowaniem „Informacje o zawodzie” stanowią integralną część niniejszej 

umowy oraz opisują zakres i sposób świadczenia Wykonawcy.  

 

 

§ 2  
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do dnia 29.03.2019  
 

 

 

§ 3  
1. Strony zgodnie ustalają, że maksymalne całkowite wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za 

wykonanie przedmiotu umowy, wynosi:  

 

netto:……………PLN (słownie:………………………………………………………)  

podatek od towarów i usług (VAT) ………… PLN (słownie:………………………),  

brutto:………………PLN(słownie:……………………………………..……………),  

z zastrzeżeniem ust. 4.  

 

2) 2. Strony zgodnie ustalają, że stawki jednostkowe wynoszą:  

  

 Cena brutto za jedną godzinę realizacji doradztwa indywidualnego:  

Cena brutto:………………PLN (słownie:……………………………………………). 

 

Cena brutto za jedną godzinę realizacji doradztwa grupowego:  

Cena brutto:………………PLN (słownie:……………………………………………). 

 

Cena brutto za opracowanie jednego Indywidulanego Planu Edukacji Zawodowej 

Cena brutto:………………PLN (słownie:……………………………………………). 

 

 

3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy zawiera wszystkie koszty, opłaty i składniki związane z 

realizacją przedmiotu umowy oraz wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia, a nie 

wymienione w treści umowy, potrzebne dla prawidłowego, kompleksowego wykonania przedmiotu 
umowy.  

4. W sytuacji zmniejszenia liczby godzin doradztwa edukacyjno- zawodowego w trakcie realizacji 

umowy, stosownie do treści § 1 ust. 2 umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu 

faktycznie wykonanej części umowy obliczone jako iloczyn liczby godzin doradztwa edukacyjno- 

zawodowego faktycznie zrealizowanych i stawki jednostkowej wskazanej w § 3 ust. 2 umowy.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie rachunku/faktury wystawionej przez 

Wykonawcę. Podstawą wystawienia rachunku/faktury przez Wykonawcę będzie: podpisanie przez 

strony protokołu przyjęcia usługi potwierdzającego zgodność przedmiotu umowy z warunkami 

zawartymi w SIWZ, zgodności z zatwierdzonym przez strony harmonogramem, dokumentacji 

przetargowej i ofercie Wykonawcy oraz dostarczenie dokumentów określonych w szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.  



 

6. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionego przez 

Wykonawcę rachunku/faktury do siedziby Zamawiającego.  

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania 

przedmiotu umowy.  

8. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie dostarczenie przez Wykonawcę dokumentów 

potwierdzających wykonanie usługi określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ z uwzględnieniem zrealizowanego zgodnie z harmonogramem 

zakresu.  

9. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o nr: 
……………………………… prowadzony przez bank …………………………  

10. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

11. Strony zgodnie ustalają, że płatność wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu Umowy będzie 

dokonana nie wcześniej niż i pod warunkiem przekazania przez Instytucję Pośredniczącą środków 
finansowych służących finansowaniu Umowy na wyodrębniony rachunek bankowy Zamawiającego.  

12. W przypadku braku środków, o jakich mowa w powyższym ustępie na rachunku Zamawiającego, 
płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie będzie uznana za opóźnioną.  

13. Wynagrodzenie objęte niniejszą umową jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  

 

§ 4  
1. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania 

przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo odmowy wypłaty całości lub części wynagrodzenia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszystkich strat wynikłych z powodu niewykonania 

przedmiotu umowy względnie zniszczenia lub uszkodzenia powierzonego mu mienia według 

protokolarnego ustalenia.  

 

§ 5  
1. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony powierzonych danych osobowych na zasadach określonych 
w niniejszej umowie.  

2. Na podstawie niniejszej umowy i w oparciu o art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) Zamawiający powierza Wykonawcy 
przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykorzystywał tych danych do innego celu niż określone 
w niniejszej umowie.  

4. Przy wykonywaniu niniejszej umowy oraz przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie 

koniecznym do prawidłowego wykonania umowy Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania zasad 

wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych 

oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024)  

 

5. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Wykonawcy 

posiadający imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.  



 

6. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez 

pracowników mających dostęp do danych osobowych w tajemnicy.  

7. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o:  

1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;  

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 

prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, 

urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.  

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz wobec osób trzecich za wszelkie 

naruszenia przy przetwarzaniu danych osobowych. 

9. Wykonawca jako pracodawca będzie zobowiązany do przestrzegania i dokonania właściwej 

weryfikacji osób, które będą bezpośrednio realizowały usługi doradztwa zgodnie z ustawą z dnia 13 

maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tj. z dnia 7 lutego 

2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 405) 

 

 

§ 6  
Mając na uwadze, że zadania objęte Umową realizowane będą w ramach Projektu współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wykonawca oświadcza, że 

zapewni w okresie od daty zawarcia Umowy do dnia 31 grudnia 2034 roku prawo wglądu 

Zamawiającemu oraz wszelkim instytucjom przeprowadzającym kontrolę realizowanego projektu, we 

wszystkie dokumenty, w tym finansowe, związane z wykonywaniem Umowy.  

 

§ 7  
1. Zamawiający, mając na względzie treść art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie 

realizacji zamówienia, mianowicie osób wykonujących czynności w zakresie koordynacji prac 
związanych z realizacją zamówienia. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę  

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 



 

pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy 

lub podwykonawcy;  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

 
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa 
powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
 
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji.  

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w 

postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony 

przypadek naruszenia. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy.  

 

§ 8  
1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy.  

2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  

1) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w § 3 ust. 1 umowy,  

2) w przypadku nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy. Przez nienależyte 

wykonanie umowy należy rozumieć w szczególności: niedotrzymanie warunków bezpieczeństwa 

uczestników procesu doradztwa edukacyjno- zawodowego, realizacja procesu doradztwa edukacyjno- 



 

zawodowego niezgodnie z przedstawionym w ramach oferty pisemnym opracowaniem „Informacje o 

zawodzie”.  

3) za opóźnienie w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów potwierdzających realizację usługi 

doradztwa edukacyjno- zawodowego, wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w terminie do 5 dni od zakończenia każdego miesiąca. 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy z każdy dzień opóźniania,  

4) za opóźnienie w dostarczeniu Zamawiającemu poprawionych lub uzupełnionych dokumentów 

potwierdzających realizację usługi doradztwa edukacyjno- zawodowego wskazanych w szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ na skutek weryfikacji tych 

dokumentów dokonanej przez Zamawiającego, tj. nie później niż w terminie 5 dni od dnia przekazania 

uwag przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy z każdy dzień opóźniania,  

5) za każdy stwierdzony przypadek zawinionego przez Wykonawcę nie przystąpienia do realizacji 

usługi doradztwa edukacyjno- zawodowego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość 

kar umownych na zasadach ogólnych.  

5. Za szkody wyrządzone Zamawiającemu przez Wykonawcę z innych tytułów, Wykonawca odpowiada 

na zasadach ogólnych.  

6. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy wyraża zgodę na potrącenie kwoty naliczonych kar 

umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.  

7. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej i 

odszkodowania na zasadach ogólnych.  

 

§ 9  
1. W razie zaistnienia 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 tych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawcy należy się wynagrodzenie wyłącznie za już wykonany przedmiot Umowy. 

 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca wstrzymał wykonywanie przedmiotu 

umowy na okres dłuższy niż 5 dni lub pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie 

wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne.  

3. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy:  

1) Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierza wykonanie umowy innej osobie,  

2) Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu dokumentów potwierdzających realizację usługi 

doradztwa edukacyjno- zawodowego wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ mimo dodatkowego wezwania w terminie 5 dni od daty 

ponownego wezwania,  

3) Wykonawca dopuszcza się innych niż w/w rażących zaniedbań w sposobie wykonania usługi. 

4) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z przyjętym przez strony harmonogramem 

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  



 

5. Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy, niezależnie od kar umownych, 

poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od umowy.  

 

§ 10  
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.  

§ 11  
1. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) Umieszczenia znaku Unii Europejskiej i znaku Funduszy Europejskich oraz loga promocyjnego 

województwa na dokumentach z organizacji usług doradztwa edukacyjno-zawodowego,  

2) Oznaczenie miejsca realizacji usług doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez umieszczenie 

znaku Unii Europejskiej i znaku Funduszy Europejskich oraz loga promocyjnego województwa.  

2. Zamawiający do kontaktów roboczych w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy wyznacza 

…………………..… , tel. ………….……  

3. Wykonawca wyznacza do kontaktów roboczych ……… , tel. ………  

4. Zmiana osoby uprawnionej do kontaktów nie stanowi zmiany umowy i może być dokonana w 

każdym czasie na podstawie pisemnego upoważnienia każdej ze Stron.  

§ 12  
1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy jak i jej załączników w wyniku zmiany, 

aktualizacji wniosku, umowy o dofinansowanie, wytycznych projektowych, zaleceń instytucji 
dofinansującej jak również w wyniku sytuacji nieprzewidzianych i niezawinionych przez strony umowy. 

3. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla Zamawiającego.  

4. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).  

5. Załączniki stanowią integralną cześć umowy.  

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

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


