Wzór umowy XX/XXXXX/XXXX
zawarta w dniu ………………..r. w Warszawie,
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie o zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego

pomiędzy:
……………………………………….
zwaną dalej Zamawiającym
……………………………………….

oraz

zwaną dalej Wykonawcą

§ 1. DEFINICJE
Przyjmuje się następujące definicje:
POJĘCIE
DNI ROBOCZE

ZNACZENIE
Dzień od poniedziałku do piątku, bez dni ustawowo wolnych od pracy w
Polsce.
DOKUMENTACJA
Umowa, Specyfikacja, dokumentacja wykonawcza i powykonawcza, w tym
notatki ze spotkań, program szkolenia, analizy procesów, protokoły,
instrukcje, a także dokumentacja, o której mowa w punkcie 1m OPZ.
OPROGRAMOWANIE Niezbędne oprogramowanie, które zostanie dostarczone przez Wykonawcę
(wyprodukowane lub nabyte) w celu zapewnienia pracy Portalu.
ODBIÓR ETAPU
Odbiór części prac Wykonawcy protokołem podpisanym przez Strony.
ODBIÓR KOŃCOWY Potwierdzenie wykonania całej Umowy protokołem podpisanym przez
Strony.
OFERTA
Załącznik nr 2 do umowy, będący ofertą Wykonawcy złożoną w procedurze o
udzielenie zamówienia publicznego
OPIS PRZEDMIOTU Załącznik nr 1 do umowy
ZAMÓWIENIA (OPZ)
UMOWA
Niniejsza umowa zawarta przez Strony.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
1.
Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie przez Wykonawcę badań ankietowych
pracodawców, dotyczącego prognozy zapotrzebowania na pracowników, w siedmiu regionach
Ukrainy. Badanie prowadzone jest w polskim komponencie Programu EU4Skills realizowanego ze
środków Unii Europejskiej na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie.
2.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac związanych z realizacją

Zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do
umowy oraz Ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.
§3
HARMONOGRAM
1. Strony ustalają następujące terminy rozpoczęcia realizacji umowy a) rozpoczęcie: od dnia
podpisania niniejszej umowy b) zakończenie : data zakończenia wykonania zamówienia ustalona
na datę podpisania Protokołu Końcowego, nie później niż 15 grudnia 2020 r.
2. Harmonogram realizacji poszczególnych etapów zamówienia określony jest w pkt. 1n OPZ.
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§4
PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zapewni niezbędny personel i narzędzia do właściwego i terminowego wykonania
Zamówienia.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad personelem, o którym mowa
w ust. 1 oraz nad współpracującymi z Wykonawcą podwykonawcami, a także za dopełnienie
wszelkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem lub zawarciem stosownych umów z
personelem oraz z podwykonawcami.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Zamówienia poprzez osoby wskazane w Ofercie, z
zastrzeżeniem ust. 4.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych w Ofercie, w tym zwiększenia liczby
osób, pod warunkiem pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana lub zwiększenie liczby osób
wskazanych w Ofercie zostanie zaakceptowana wyłącznie w przypadku, gdy kwalifikacje,
doświadczenie i wykształcenie proponowanych przez Wykonawcę osób nie będą niższe od
kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia osób wymaganych przez Zamawiającego w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę osoby wskazanej w Ofercie lub zwiększenie osób
wskazanych w Ofercie, zawierający informacje dotyczące kwalifikacji, doświadczenia i
wykształcenia proponowanej osoby. Zamawiający w terminie 10 dni może odrzucić lub przyjąć
wniosek, informując o tym Wykonawcę za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez
Wykonawcę zgodnie z §14 ust. 2. Procedura akceptacji może być wielokrotnie powtarzana.
Zmiana lub zwiększenie liczy osób realizujących Zamówienie w trakcie wykonywania umowy, bez
akceptacji Zamawiającego, stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na
podstawie §12 ust 1., niezależnie od obowiązku zapłacenia kary umownej, o której mowa w §8.
Zmiana lub zwiększenie liczby personelu realizującego umowę nie ma wpływu na wysokość
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wszelkie koszty związane ze zmianą lub zwiększeniem
liczebności personelu ponosi Wykonawca.
Wykonawca nie ma prawa, do wykonywania usług określonych w umowie przez osoby
zatrudnione przez Zamawiającego pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z
winy Wykonawcy na podstawie §12 ust 1.

§5
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac realizowanych w ramach umowy
podwykonawcy w zakresie określonym w Ofercie oraz firmom podwykonawców określonym w
Ofercie.

2. Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w Ofercie oraz
rozszerzyć podwykonawstwa o firmy inne niż wskazane w Ofercie, bez pisemnej zgody
Zamawiającego pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca winien zagwarantować realizację zamówienia przez podwykonawcę na warunkach i
w standardach określonych niniejszą umową. Za działania lub zaniechania podwykonawców
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.
4. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1-3 Zamawiający może odstąpić od umowy
ze skutkiem natychmiastowym na podstawie §13 ust 1. niezależnie od prawa odmowy wypłaty
wynagrodzenia za usługi świadczone przez podwykonawców w innym zakresie niż wskazany w
Ofercie lub przez inne firmy podwykonawców niż wskazane w Ofercie.
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§6
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Całkowita wartość Umowy (kwota, jaką Zamawiający przeznaczy na sfinansowanie zamówienia)
za cały okres jej realizacji nie przekroczy kwoty w wysokości ………. (słownie: ……………) zł brutto,
w tym wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w §
11
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie następujących 3 płatności:
1) pierwsza płatność – w wysokości 40% wartości umowy po przeprowadzeniu pilotażu
kwestionariusza, o którym mowa w pkt.1c OPZ potwierdzonego sprawozdaniem
zaakceptowanym przez Zamawiającego,
2) druga płatność - w wysokości 40% wartości umowy po przeprowadzeniu badań ankietowych,
o których mowa w OPZ, potwierdzonych sprawozdaniem zaakceptowanym przez
Zamawiającego, do którego należy dołączyć dokumentację, o której mowa w pkt. 1m OPZ.
3) trzecia płatność - w wysokości 20% wartości umowy po zaakceptowaniu przez Strony
Protokołu Końcowego z realizacji umowy.
Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
Zamówienia, w tym podatek VAT/ Ponadto wynagrodzenie zawiera w sobie m.in. koszty
Wykonawcy/ zapewnionego przez Wykonawcę eksperta związane z realizacją umowy, w tym
koszty komunikacji, podróży, ubezpieczenia i pobytu na Ukrainie oraz własnego sprzętu
komputerowego z oprogramowaniem.
Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury
(pod pojęciem „prawidłowo” Zamawiający rozumie zawarcie wszystkich elementów faktury
wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie), w terminie do 21 dni od
otrzymania przez Zamawiającego faktury.
Podstawą wystawienia faktur będzie akceptacja przez Zamawiającego poszczególnych etapów
realizacji Zamówienia, o których mowa w ust. § 6 ust. 2 pkt 1 – 3, w formie wynikającej z OPZ i
umowy.
Wynagrodzenie będzie przekazane w złotych polskich (lub w UAH), przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze.
Za datę dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Faktury będą wystawiane na:
Fundacja Solidarności Międzynarodowej (…)
W przypadku wytworzenia przez Wykonawcę utworu na fakturach zostanie wskazana wartość
autorskich praw majątkowych do poszczególnych utworów nabytych przez Zamawiającego i
oznaczenie utworu.

§7
NADZÓR I KONTROLA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru nad wykonaniem przedmiotu umowy oraz
przeprowadzenia kontroli jego wykonania, jak również uzyskania od Wykonawcy wszelkich informacji
- sprawozdania z zakresu wykonania umowy oraz dostępu do Dokumentacji.

§8
KARA UMOWNA
Za zwłokę w realizacji przez Wykonawcę harmonogramu określonego w § 3 Zamawiający zastrzega
sobie prawo naliczania kary umownej w wysokości 1% wartości za każdy dzień opóźnienia liczony od
dnia wyznaczonego na wykonanie umowy lub wynikających z niej zobowiązań wskazanych w §2 ust. 2
umowy.
§9
POUFNOŚĆ
1. Uzyskując w realizacji zamówienia dostęp do wszelkich informacji z zamówienia tego wynikających,
a dotyczących zarówno Zamawiającego, jak również kontrahentów Zamawiającego oraz
podmiotów i osób z nim współpracujących, współdziałających lub w inny sposób związanych z jego
działalnością, Wykonawca oświadcza, że nie wykorzysta tych informacji do celów innych aniżeli
związanych z wykonywaniem zadań wynikających z zakresu zamówienia objętego niniejszą
Umową.
2. W czasie trwania Umowy i po jej wygaśnięciu Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej
tajemnicy, w tym do nieprzekazywania, nieujawniania i niewykorzystywania informacji
stanowiących tajemnicę Zamawiającego, tj. w szczególności wszelkich nieujawnionych do
publicznej wiadomości informacji technicznych i organizacyjnych Zamawiającemu i faktów na
temat osób i podmiotów współpracujących lub w inny sposób współdziałających ze Zamawiającym
o których Wykonawca dowie się w trakcie wzajemnej współpracy lub przy okazji współpracy w
związku z wykonaniem umowy, niezależnie od formy przekazania/pozyskania tych informacji i ich
źródła, w szczególności: wszelkich danych osobowych oraz informacji dotyczących osób i
podmiotów pracujących lub współdziałających ze Zamawiającym oraz korzystających z jego
pomocy; strategii i planów projektowych, planów rozwoju działalności, raportów z działalności,
historii działalności; stosowanych metod i procedur organizacji, rekrutacji i informacji, informacji
technicznych oraz know-how, treści i ustaleń wszelkich rozmów lub negocjacji pomiędzy
przedstawicielami Zamawiającego i innymi stronami; kontaktów, baz danych beneficjentów i
współpracowników, spisów kontrahentów oraz szczegółów umów z nimi zawartych; budżetu,
rachunkowości, pozostałych sprawy z zakresu finansów i dofinansowań.
3. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu
Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących Zamawiającego, jakie
sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania Umowy w związku z jej
wykonywaniem, włączając w to ich kopie, odpisy a także zapisy na innych nośnikach, najpóźniej do
dnia ustania Umowy, nie zachowując dla siebie żadnych kopii.
§ 10
DANE OSOBOWE
4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Administratorem danych osobowych jest Fundacja
Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 69a, 02-724
Warszawa.
5. Dane Wykonawcy/eksperta zapewnionego przez Wykonawcę będą przetwarzane w celu
prowadzenia dokumentacji księgowej oraz dokonywania rozliczeń podatkowych i
ubezpieczeniowych, a także zakupu biletów lotniczych czy rezerwacji hotelowych. Przetwarzanie
danych jest niezbędne do wykonania niniejszej umowy (RODO Artykuł 6, pkt 1, lit. b)
6. Dane Wykonawcy/eksperta zapewnionego przez Wykonawcę mogą być udostępniane urzędom
(US, ZUS, NFZ) oraz w zakresie niezbędnym do sprawozdania z wykonania projektu, partnerom
którzy wdrażają projekt: Niemieckiemu Towarzystwu na rzecz Współpracy Międzynarodowej
(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) oraz niemieckiemu towarzystwu
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), a także instytucji finansującej projekt (Komisji Europejskiej).
Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (Ukraina) dla celów
niezbędnych do realizacji projektu.

7. Dane Wykonawcy/eksperta zapewnionego przez Wykonawcę nie będą przetwarzane przy pomocy
systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
8. Dane Wykonawcy/eksperta zapewnionego przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres
trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji księgowej,
ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
9. Wykonawca rozumie, iż podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz
prowadzenia rozliczeń między stronami jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.
Odmowa skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy. Podanie danych w pozostałym
zakresie jest dobrowolne.
10. Wykonawcy/ekspertowi zapewnionemu przez Wykonawcę przysługuje prawo dostępu do
podanych danych osobowych oraz prawo ich sprostowania. W odniesieniu do danych podanych
dobrowolnie, ale nie niezbędnych do zawarcia umowy Wykonawcy/ekspertowi zapewnionemu
przez Wykonawcę przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie oraz prawo do żądania usunięcia przetwarzanych danych.
11. Wykonawcy/ekspertowi zapewnionemu przez Wykonawcę przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie).
12. Informujemy, że Fundacja Solidarności Międzynarodowej wyznaczyła inspektora ochrony danych,
z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@solidarityfund.pl.
§ 11
PRAWA AUTORSKIE
1.

W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust 1, Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do utworów
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy, bez
ograniczeń terytorialnych i czasowych, do korzystania i rozporządzania nimi na
wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy
utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także do
wprowadzania opracowania do pamięci komputera;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono –
wprowadzania do obrotu, użyczania,
najmu lub dzierżawy oryginału albo
egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w punkcie (b) –
publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, a także publicznego
udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i
w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie go w sieci Internet.
2)

przenosi na Zamawiającego wyłączne prawa do rozpowszechniania (w tym
rozporządzania i korzystania) oraz zezwalania na rozpowszechnianie wszelkich opracowań
utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności ich
adaptacji lub przeróbek, a nadto prawa wykorzystania fragmentów (elementów) utworów
powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy w innych utworach;

3)

zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań utworów powstałych w ramach
realizacji przedmiotu Umowy, w rozumieniu przepisu art. 2 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, w tym na ich obróbkę i utrwalanie na każdym nośniku, niezależnie
od standardu, systemu i formatu oraz na rozporządzanie i korzystanie z nich, a także na
ich pierwszą publikacją, anonimowe użycie oraz na wykonywanie przez Zamawiającego
nadzoru nad sposobem korzystania z utworów lub ich opracowań. Wykonawca upoważnia
Zamawiającego do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów powstałych

w ramach realizacji przedmiotu Umowy, na polach eksploatacji określonych w niniejszym
paragrafie;
4)

2.

przenosi na Zamawiającego własność nośników na których utwory powstałe w ramach
realizacji przedmiotu Umowy zostały utrwalone i przekazane Zamawiającemu.

Autorskie prawa majątkowe, o których mowa w niniejszym paragrafie, przechodzą na
Zamawiającego z chwilą przekazania utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu
Umowy.
§ 12
WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1. gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji dzieła lub zaniechał jego realizacji lub nie
uwzględnia uwag przedstawiciela Zamawiającego, tj. nie wykonuje należycie Umowy, pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiającego złożonego na adres e-mail Wykonawcy i
potwierdzonego na piśmie.
2. wypowiedzenia umowy grantowej między Zamawiającym a Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), wynikające z decyzji GIZ na które Zamawiający nie ma
wpływu.
2. Za dzień wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym Strony uznają dzień przesłania
wypowiedzenia na adres e-mail Wykonawcy. Wypowiedzenie powinno być potwierdzone na
piśmie przesłanym pocztą poleconą na adres wykonawcy.
3. Prawo do rozwiązania umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 powinno zostać wykonane
w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanki rozwiązania.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub jej części
nie
leży
w
interesie
publicznym,
czego
nie
można
było
przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
5. W razie niezaakceptowania sprawozdania z wykonania umowy, o którym mowa §6.2 przez
Zamawiającego lub nieuwzględnienia w terminie 10 dni uwag dotyczących jakości wykonania
zadań.
6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od Umowy,
o którym mowa w ust. 4 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie z tytułu wykonania
części Umowy. Podstawą do określenia wynagrodzenia za wykonane prace, będzie protokół
sporządzony przez Strony umowy stwierdzający procentowy stopień zaawansowania wykonanych
prac i odpowiednio proporcjonalnie należne za nie wynagrodzenia.
7. W przypadkach rozwiązania Umowy wskazanych w ust. 1 z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za dotychczas wykonane prace.
8. Wykonawca ma prawo do rozwiązania Umowy oraz żądania zapłaty za wykonane już prace
w przypadku nierealizowania przez Zamawiającego obowiązku zapłaty wynagrodzenia w terminie
30 dni od upływu terminu płatności. Prawo rozwiązania Umowy należy wykonać w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tej okoliczności.
9. Rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę musi być poprzedzone wezwaniem Zamawiającego do
wykonania obowiązku, który zdaniem Wykonawcy nie jest wykonywany i wyznaczeniem
Zamawiającemu dodatkowego terminu do jego wykonania nie krótszego niż 7 dni kalendarzowych.
Dopiero po upływie wyznaczonego terminu, Wykonawca może odstąpić od Umowy w drodze
oświadczenia złożonego na adres e-mail Zamawiającego. Wypowiedzenie powinno być
potwierdzone w piśmie przesłanym pocztą poleconą na adres Zamawiającego;

10. W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z zawinionych okoliczności leżących po
stronie Zamawiającego, Wykonawca zachowuje wynagrodzenie za wykonane już usługi. Podstawą
do określenia wynagrodzenia za wykonane prace, będzie protokół sporządzony przez strony
umowy stwierdzający procentowy stopień zaawansowania wykonanych prac i odpowiednio
proporcjonalnie należne za nie wynagrodzenia.
11. Strony mają prawo do wypowiedzenia umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia
§ 13
ZMIANA UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy w stosunku
do treści złożonej w niniejszym postępowaniu oferty w związku z okolicznościami niezawinionymi
przez Zamawiającego i/lub Wykonawcę ani osoby, którymi się posługiwał przy wykonaniu
przedmiotu umowy, których nie można było przewidzieć w dniu jej zawarcia.
2. Zmiany, o których mowa powyżej definiowane są w szczególności jako:
1) zmiana przepisów mających zastosowanie przy wykonaniu umowy;
2) zmiany stawki podatku VAT w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia – w przypadku
zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i usług;
3) zmiana terminu realizacji umowy ze względu na przyczyny będące konsekwencją zaistnienia
zdarzeń spowodowanych przez „siłę wyższą” (tj. zdarzenia nagłe powstałe niezależnie od Stron
Umowy, które są poza kontrolą Stron Umowy, na których czas trwania Strony nic mają
jakiegokolwiek wpływu, a których zaistnienie uniemożliwia wypełnienie któregokolwiek z
zobowiązań wynikających z Umowy).
4) zmiana istotnych warunków umowy grantowej między Zamawiającym a Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), wynikające z decyzji GIZ na które Zamawiający nie
ma wpływu.
3. Dopuszcza się nadto możliwość zmiany terminu realizacji jeżeli Wykonawca zgłosi przeszkodę w
realizacji zadania zawinioną przez Zamawiającego.
4. Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie
aneksu pod rygorem nieważności.
§ 14
POROZUMIEWANIE SIĘ STRON
1.

2.

3.

1.

Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą w sprawach związanych
z wykonywaniem niniejszej Umowy jest: …………………

Adres, e-mail, nr telefonu przedstawiciela Zamawiającego …………………

Osobą uprawnioną ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w sprawach związanych z
wykonywaniem niniejszej Umowy jest: …………………

Adres, e-mail, nr telefonu przedstawiciela Wykonawcy …………………

Zmiana danych wskazanych w ust. 1 lub w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w granicach ustawy
Prawo zamówień publicznych za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymagają formy
pisemnej

2.
3.
4.
5.

W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Prawa zamówień
publicznych i Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W
przypadku braku porozumienia właściwy do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zamawiającego
i
jednym dla Wykonawcy.
Umowa wchodzi w życiu po jej podpisaniu przez ostatnią z umawiających się Stron.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

