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Wzór umowy – zał. nr 1 do ogłoszenia 
 

 
Umowa Nr …………………… 

NA USŁUGI SPOŁECZNE: USŁUGI EDUKACYJNE I SZKOLENIOWE – 
PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH/EDUKACYJNYCH                       

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W GORLICACH PROJEKTU POD NAZWĄ „POZA HORYZONT” 

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  
W GORLICACH WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO 

FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, 

OŚ PRIORYTETOWA 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, DZIAŁANIE 9.2, 
PODDZIAŁANIE 9.2.1. 

 
 
zawarta w dniu  …….…... pomiędzy  
Miastem Gorlice z siedzibą: ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice, NIP: 7382125507 – Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Reymonta 1, 38-300 Gorlice 
reprezentowanym przez Kierownika MOPS  ………………………………………………….……………… 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a  
……………………………………………….……………………………………………………….………….. 
z siedzibą w/ zamieszkałą/zamieszkałym ……………………………………………….……………………. 
(NIP ………………….. Regon ………………….) 
reprezentowanym przez  ………………….………………………………………….………………………….               
zwanym dalej „Wykonawcą”.   
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu                                  
o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu ofertowego, zgodnie z przepisami art. 138o 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.), 
została zawarta umowa o treści następującej: 
 

§ 1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w zakresie usług edukacyjnych                      

i szkoleniowych usługę polegającą na przeprowadzeniu zajęć w następującym zakresie: 
 
     ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE 

W zakresie realizowanych zajęć korekcyjno - kompensacyjnych Wykonawca zobowiązany będzie 
do:  
1) prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w łącznym 

wymiarze ok. 336 godzin, średnio 16 godz. / m-c,  ukierunkowanych m. in. na korygowanie                  
i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych 
przyczyn niepowodzeń w przedszkolu lub szkole. Zajęcia dedykowane są głównie dzieciom, 
którym brak opanowania pewnych umiejętności utrudnia prawidłowy rozwój, 

2) współpracy z rodzicami / opiekunami dziecka w zakresie ćwiczeń, które dziecko winno 
wykonywać w domu, 

3) prowadzenia odrębnej dokumentacji (listy obecności, dzienniki zajęć) dla każdego Uczestnika 
Projektu – dziecka według wzoru ustalonego z Zamawiającym, 

4) monitorowania i ewaluacji oddziaływań oraz postępów dzieci, 
5) współpracy z opiekunami – wychowawcami w placówce,   
6) opracowania niezbędnych materiałów do zajęć dla Uczestników Projektu - dzieci, 
7) przekazania w terminie 7 dni od zakończenia zajęć przez danego Uczestnika Projektu – dziecka 

opinii dot. przeprowadzonych zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, w tym w zakresie postępów, 
które poczyniło dziecko w trakcie udziału w zajęciach w placówce.  
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     ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KLUCZOWE KOMPETENCJE NAUKOWO -TECHNICZNE 
     W zakresie realizowanych zajęć technicznych Wykonawca zobowiązany będzie do:  

1) prowadzenia grupowych zajęć technicznych na poziomie odpowiadającym potrzebom                                     
i umiejętnościom Uczestników zajęć - dzieci, w łącznym wymiarze ok. 448 godzin, średnio  
21 godz. / m-c, ukierunkowanych m. in. na zdobywanie i rozwój kompetencji naukowo – 
technicznych, w tym m. in. umiejętności wykorzystywania i posługiwania się narzędziami                       
i urządzeniami technicznymi oraz danymi naukowymi do osiągnięcia celu bądź podjęcia decyzji 
lub wyciągnięcia wniosku, rozwój myślenia krytycznego, poznawanie ciągów przyczyno – 
skutkowych zjawisk  i procesów, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i zachowania 
trwałości w szczególności w odniesieniu do postępu naukowo – technicznego,  

2) współpracy z rodzicami / opiekunami dziecka, 
3) prowadzenia dokumentacji (listy obecności, dzienniki zajęć) dot. realizacji zajęć według wzoru 

ustalonego z Zamawiającym,  
4) monitorowania i ewaluacji oddziaływań oraz postępów dzieci, 
5) opracowania niezbędnych materiałów do zajęć dla Uczestników Projektu - dzieci, 
6) przekazania w terminie 7 dni od zakończenia zajęć przez danego Uczestnika Projektu – dziecka 

opinii dot. przeprowadzonych zajęć technicznych, w  tym w zakresie postępów, które poczyniło 
dziecko w trakcie udziału w zajęciach w placówce.  

 

zostanie określony zakres z części zamówienia, której dotyczy umowa.  
 
2. Liczba godzin zajęć będzie uzależniona od potrzeb Uczestników Projektu i może ulec zmianie,                  

w tym zwiększeniu do 50%. 
 
3. Informacje dotyczące realizacji zamówienia:  

a) Jedna godzina zajęć to 45 minut. 
b) Uczestnikami Projektu będą dzieci w wieku szkolnym oraz ich rodzice / opiekunowie prawni.  

W trakcie zajęć grupowych liczba Uczestników nie będzie przekraczała 15 osób.  
c) Miejsce realizacji zajęć: Placówka Wsparcia Dziennego w Gorlicach: na ul. Krasińskiego 9 oraz               

ul. Krakowskiej 5. 
d) Zajęcia będą prowadzone zgodnie z harmonogramem ustalanym przez Zamawiającego                               

z Wykonawcą na każdy miesiąc, biorąc pod uwagę realizację innych działań w placówce oraz 
zapotrzebowanie Uczestników na oferowane wsparcie. Zajęcia będą realizowane w dniach od 
poniedziałku do piątku, w dni robocze, w których funkcjonują oddziały placówki – na ul. 
Krasińskiego i na ul. Krakowskiej w Gorlicach. Zajęcia co do zasady odbywać się będą                         
w godzinach popołudniowych, natomiast w okresie ferii i wakacji zajęcia mogą odbywać się 
również w godzinach dopołudniowych. W okresie pandemii koronawirusa dopuszcza się 
możliwość prowadzenia zajęć w formie on – line, przy czym Wykonawca musi udokumentować 
przeprowadzenie w/w zajęć poprzez przedstawienie Zamawiającemu co najmniej prt scr                         
z programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia spotkań w formie zdalnej,                   
z początku i końca każdych zajęć. 

4. W związku z realizacją umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, przetwarzania i zabezpieczania 

danych osobowych, do których uzyskał dostęp w toku realizacji niniejszej umowy                               
z zachowaniem zasad zapewniających ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami 
„RODO” - Rozporządzenie 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 04.05.2016, str. 
1), 

b) przestrzegania zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób                        
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, 

c) zachowywania w tajemnicy wszelkich informacji służbowych dot. działalności Placówki 
Wsparcia Dziennego i jej Uczestników. 

5. Wykonawca oświadcza, że jako administrator danych osobowych wypełni obowiązki informacyjne 
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu realizacji postanowień niniejszej umowy. 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności określone niniejszą umową zgodnie                             
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, aktualnym stanem wiedzy, należytą 
starannością i postanowieniami niniejszej umowy.  
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2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne wymagane przepisami prawa 
uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy opisanego w §1, oraz że zawodowo trudni się 
wykonywaniem tego typu działalności, jak również, że posiada wiedzę i doświadczenie 
pozwalające na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, iż przy realizacji zamówienia będą brać udział osoby posiadające 
odpowiednie umiejętności, wiedzę, doświadczenie oraz stosowne kwalifikacje zawodowe                          
i uprawnienia. 

4. Zajęcia będą prowadzone przez osobę/osoby: Pan/Pani ……………………………… 
5. Wykonawca może dokonywać zmiany osoby przeprowadzającej zajęcia, o której mowa w ust. 4, 

jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nową osobę                                    
z zastrzeżeniem ust. 6 - 11. 

6. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby przeprowadzającej zajęcia                               
w następujących przypadkach:  
1) wystąpienia zdarzeń losowych dotyczących osoby przeprowadzającej zajęcia np. choroby,  
2) niewywiązywania się osoby przeprowadzającej zajęcia z obowiązków wynikających                         

z umowy,  
3) jeżeli zmiana osoby przeprowadzającej zajęcia stanie się konieczna z jakichkolwiek innych 

przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji osoby prowadzącej zajęcia z pracy                 
u Wykonawcy itp.). 

4) utraty przez osobę uprawnień do wykonywania czynności objętych niniejszą umową.  
7. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby przeprowadzającej zajęcia, jeżeli 

uzna, że osoba ta nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je                    
w sposób nienależyty z wyłączeniem  Wykonawcy. 

8. W przypadku zmiany osoby prowadzącej zajęcia, nowa osoba, która będzie prowadzić zajęcia 
musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a w zakresie kryteriów oceny ofert 
dotyczącego doświadczenia musi spełniać wymagania co najmniej takie jak osoba wskazana                
w ofercie. 

9. W razie zajścia okoliczności o których mowa w ust. 7, Wykonawca obowiązany jest zmienić 
osobę przeprowadzającą zajęcia zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we 
wniosku Zamawiającego. 

10. W okresie wykonywania umowy Wykonawca, bez konieczności zmiany umowy może udzielić 
urlopu osobie prowadzącej zajęcia wymienionej w ust. 4  na następujących warunkach:  
1) terminy urlopów zostaną uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego, 
2)  Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów przeprowadzających zajęcia oraz 

zaproponować osobę zastępującą z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, 
3) wszystkie osoby zastępujące osobę przeprowadzającą zajęcia wymienioną w ust. 4 w okresie 

urlopu muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego.  
11. Do osób zastępujących osobę przeprowadzającą zajęcia wymienioną w ust. 4 znajduje 

odpowiednie zastosowanie treść ust. 8.  
 

§ 3 
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na …………….. roku (dzień zawarcia umowy). 
2. Termin zakończenia całości przedmiotu umowy ustala się na 30.09.2022 roku. 
 

§ 4 
1. Wykonawca oświadcza, że zajęcia będące przedmiotem umowy, będą przygotowane                          

i przeprowadzone według autorskiego, opracowanego przez niego programu i stanowią utwór                
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. z 2019 
r. poz. 1231 ze zm.). 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach ustalonego wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 6 ust. 2, całość majątkowych praw autorskich do wytworzonych w ramach tej 
umowy materiałów szkoleniowych. 

3. Wraz z przeniesieniem na Zamawiającego praw majątkowych do materiałów szkoleniowych, 
Wykonawca przenosi własność nośników, na których dzieło zostało zapisane. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje  na wszelkich znanych w dacie zawarcia 
umowy polach eksploatacji, a w szczególności obejmuje:  
1) trwałe lub czasowe zwielokrotniania w całości lub w części jakimkolwiek środkami                        

i w jakiejkolwiek formie, tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu, 
2) utrwalanie w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie i w dowolny sposób,  
3) zwielokrotnianie każdą techniką znaną w chwili zawarcia niniejszej umowy na nośnikach,   

w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku video, taśmie 
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światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego,  

4) wytwarzanie określoną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

5) wprowadzanie do obrotu (w tym poprzez sieć - Internet) w tym wielokrotne rozpowszechnianie 
utworu (w całości i we fragmentach), 

6) wprowadzanie do pamięci komputera,  
7) publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyświetlenie, okazywanie, udostępnianie innym 

podmiotom, osobom. 
 

§ 5 
1. W celu realizacji zajęć Zamawiający zapewnia:  

a) możliwość korzystania ze sprzętu komputerowego podczas prowadzenia zajęć, 
b) materiały biurowe dla Uczestników, 

2. Wszelkie materiały potrzebne do realizacji autorskich zajęć inne niż określone w ust. 1 zapewnia 
Wykonawca.  

3. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu 
dokumentację zajęć, w szczególności: listy obecności, dzienniki zajęć, opinie dotyczące 
poszczególnych Uczestników zajęć. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy dokumentów bezpośrednio 
związanych z realizacją umowy, o ile będą wymagane do kontroli projektu. 

 
§ 6 

1. Cena brutto za przeprowadzenie jednej godziny zajęć (45 minut) wynosi: ……………….. zł. 
(słownie zł:…………………..…………………………………..). 

2. Cena brutto za przeprowadzenie jednej godziny zajęć o której mowa w ust. 1, obejmuje całkowity 
koszt realizacji jednej godziny zajęć, w tym wszelkie ewentualne koszty towarzyszące 
przeprowadzeniu zajęć oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia, w tym publicznoprawne.  

3. Jeżeli przepisy prawa będą tego wymagały, to z kwoty należnej Wykonawcy Zamawiający dokona 
potrącenia stosownej zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne oraz ewentualne inne zobowiązania wynikające  
z przepisów prawa. 

4. Zamówienie będzie realizowane według ceny określonej w ust. 1 do wysokości środków 
przeznaczonych na ten cel w budżecie Zamawiającego tj. do kwoty brutto:…………. zł. (słownie:  
…………………………………………………………….). Zamawiający dopuszcza zmianę wartości 
środków przeznaczonych w budżecie. 

 
§ 7 

1. Płatności będą realizowane w miesięcznych transzach, po każdym zakończonym miesiącu 
kalendarzowym realizacji zamówienia, w wysokości wynikającej z iloczynu ceny brutto za 
przeprowadzenie jednej godziny zajęć i ilość godzin faktycznie przeprowadzonych zajęć w danym 
okresie rozliczeniowym.  

2. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna przez Zamawiającego na 
podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur/rachunków w terminie do 30 dni 
kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury/rachunku i ewidencji godzin wykonywania przedmiotu umowy (zestawienie godzin 
faktycznie przepracowanych) w miesiącu, którego dotyczy ewidencja. Faktury/rachunki należy 
dostarczać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Reymonta 1. 

3. Zapłata będzie zrealizowana w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany                                    
w fakturze/rachunku. 

4. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
5. Dane do faktury/rachunku:  
     Nabywca – Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice, NIP: 7382125507 
     Odbiorca – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Reymonta 1, 38-300 Gorlice. 
6. Przedłożenie przez Wykonawcę nieprawidłowo wystawionej faktury/rachunku lub bez dołączenia 

wymaganego dokumentu wymienionego wyżej w ust. 2 skutkować będzie jej zwrotem Wykonawcy, 
nie powodując jakichkolwiek skutków wobec Zamawiającego, a w szczególności nie dając prawa 
do naliczenia odsetek za opóźnienie w płatności. 

7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających 
z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

8. Płatność wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie następować z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i nast. Ustawy z dnia 11 marca 
2004 r.  o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 106 ze zm.).  
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9. Dane zawarte w ewidencji, o której mowa w ust. 2 akceptowane są przez Zamawiającego lub 
osobę przez niego upoważnioną i podlegają kontroli. W razie wątpliwości odnoszących się do 
informacji wykazanych w ewidencji, Zamawiający niezwłocznie skontaktuje się z Wykonawcą                   
w celu ich wyjaśnienia. 

10. Wykonawca oświadcza, że nie jest przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi w rozumieniu 
art. 1 pkt 1b Ustawy z dnia 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 

z 2020 poz. 2207). albo 
10. Wykonawca oświadcza, że jest przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi w rozumieniu 

art. 1 pkt 1b Ustawy z dnia 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. 
Dz. U. z 2020 poz. 2207).  

       ust. 10 zostanie wpisany do umowy w zależności od oświadczenia Wykonawcy w formularzu 
oferty. 

§ 8 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 
niniejszej umowy, oraz wglądu do dokumentacji Wykonawcy związanej z przedmiotem umowy. 
 

§ 9 
1. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę ilości godzin wskazanych do wykonania                      

w harmonogramie, o którym mowa w §1 ust. 3 lit. d) niniejszej umowy z winy Wykonawcy,  
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości równej iloczynowi ilości niewykonanych godzin                 
w danym okresie rozliczeniowym i ceny określonej przez Wykonawcę w §6 ust. 1. 

2. Za wypowiedzenie umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w wysokości 2 000,00 zł (słownie 
zł: dwa tysiące złotych 00/100). 

3. W przypadku odstąpienia od umowy jednej ze stron – strona winna odstąpienia od umowy zapłaci 
drugiej stronie karę umowną w wysokości 2 000,00 zł (słownie zł: dwa tysiące złotych 00/100). 

4. Przez podpisanie niniejszej umowy, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty naliczonych 
kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 10 

1. Niezależnie od wypadków wynikających z treści kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących wypadkach: 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

b) Wykonawca zakończy lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej albo przystąpi 
do procedury likwidacji, 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) Wykonawca utraci uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, 
e) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
f) Wykonawca nie wywiązuje się z jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy lub w sposób istotny narusza jej postanowienia, pomimo uprzedniego wezwania 
przez Zamawiającego do zaniechania naruszeń. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie 
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

2. Oświadczenie o umownym odstąpieniu od umowy następuje przez złożenie pisemnego 
oświadczenia drugiej stronie umowy, w terminie do 10 dni od daty powzięcia wiadomości                      
o okoliczności o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 powyżej.  

 
§ 11 

1) W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przede 
wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2) Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 
3) Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
4) W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia 

odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca uprawniony jest do 
wystąpienia na drogę sądową.  
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5) Do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy właściwy jest sąd dla siedziby  
Zamawiającego. 

 
§ 12 

Osoby wyznaczone do kontaktów w zakresie realizacji niniejszej umowy:  
a) ze strony Zamawiającego ……………………………….. 
b) ze strony Wykonawcy ……………..………..…………….  

 
§ 13 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w postaci 
aneksu. 
 

§ 14 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie  przepisy prawa polskiego.  
 

 § 15 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY                               WYKONAWCA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

       

       

 

 

 

 

 

 


