
 

 

Załącznik nr 3 

Umowa Nr …./2021 
 

Zawarta w dniu ……………………. roku w Warszawie, pomiędzy:  
 
Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą  

w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188b, wpisanym do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, 

REGON: 006746090,  

reprezentowanym przez Joannę Kuszlik-Cichosz  – Zastępcę Dyrektora ds. administracji, 

działającą na podstawie pełnomocnictwa nr 5/2021 udzielonego dnia 08.04.2021 r. przez  

dr Jarosława Protasiewicza – Dyrektora Instytutu (załącznik nr 3), 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 
a  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………………………………. 
 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie 

nazywani są Stroną, występujący łącznie – Stronami. 

II. Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o symbolu: ………………. 

prowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

o wartości poniżej kwoty 130 000 zł”, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 48/2020 

Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego  

z dnia 31 grudnia 2020 r. 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych na rzecz 

Zamawiającego oraz odbiór pojemników po zużytych materiałach eksploatacyjnych 
szczegółowo opisanych w Formularzu oferty, na warunkach określonych w niniejszej 
Umowie, Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz Ofercie Wykonawcy z dnia 
….………………….., która stanowi załącznik nr 2 do umowy.  



 

 

2. Wykonawca oświadcza, że ma doświadczenie w zakresie realizacji zadań podobnych 
do przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonywać umowę z najwyższą 
starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności 
odpowiada za jakość terminowość wykonania Umowy.  

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy oraz ceny jednostkowe określa OPZ oraz Oferta 
Wykonawcy.  

 
§ 2 

Termin realizacji umowy 
 

Dostawy będą świadczone od dnia …………………… do …………………….. lub do wyczerpania 
środków przeznaczonych na realizację umowy, o których mowa w § 6 ust. 1 w zależności, które 
ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Odbiory pojemników po tonerach i tuszach w celu ich utylizacji 
w ilości i zgodnie z asortymentem dostarczonym na podstawie niniejszej Umowy będą 
następowały w terminie określonym w zdaniu pierwszym oraz przez kolejnych 12 miesięcy od 
dnia zakończenia dostaw.  

§ 3 
Warunki dostaw i odbiorów 

 
1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w zależności od bieżących potrzeb 

Zamawiającego, na podstawie zamówień składanych drogą e-mailową, przez 
upoważnionych pracowników Zamawiającego, wskazanych w § 5 ust. 1. Zamówienie 
będzie określało rodzaj materiałów eksploatacyjnych, ilość oraz termin dostawy nie 
krótszy niż 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia.  

2. Jeżeli zamówienie, o którym mowa w ust. 1 nie zawiera innego terminu, maksymalny 
termin realizacji zamówienia określa się na 5 dni roboczych licząc od daty złożenia 
zamówienia u Wykonawcy. Przez dni robocze rozumie się w niniejszej umowie dni od 
poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych 
od pracy u Zamawiającego. Dostawy przedmiotu umowy odbywać się będą w 
godzinach 8:30 – 15:30.  

3. Za zgodą Zamawiającego, termin, o którym mowa w ust. 2 może ulec wydłużeniu  
w szczególnie uzasadnionych przypadkach wykazanych przez Wykonawcę i na jego 
wniosek. W takim przypadku nie stosuje się postanowień § 7.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionych materiałów 
eksploatacyjnych do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy al. Niepodległości 
188b, al. Niepodległości 186, ul. Rychlińskiego 2 i ul. Wiktorskiej 63 oraz do ich 
rozładunku z wniesieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego na 1 dzień roboczy przed planowaną dostawą, celem 
dokonania odbioru.  

5. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu 
umowy, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.  

6. Każda dostawa podlega akceptacji Zamawiającego, która będzie dokonywana na 
podstawie protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 



 

 

Sprawdzenie dostawy będzie obejmować wyłącznie przeliczenie ilości opakowań 
zbiorowych, ustalenie ich stanu oraz zgodności pod względem rodzaju.  

7. Wykonawca sporządza protokół odbioru według wzoru zawartego w załączniku nr 3 
do Umowy i dostarcza go Zamawiającemu w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 
wraz z dostarczonym przedmiotem Umowy. Protokół odbioru zostanie podpisany 
przez osoby upoważnione ze strony Wykonawcy i Zamawiającego.  

8. Podpisanie protokołu odbioru nastąpi w dniu wykonania dostawy do siedziby 
Zamawiającego. Zamawiający podpisuje protokół odbioru przedmiotu umowy bez 
zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami i uwagami.  

9. W przypadku zastrzeżeń i uwag Zamawiającego do protokołu odbioru, Zamawiający 
może w terminie do 5 dni roboczych od dnia dostawy zwrócić się do Wykonawcy  
z prośbą o złożenie pisemnych wyjaśnień lub uwzględnienie zgłoszonych zastrzeżeń  
i uwag, w szczególności dotyczących zgodności dostawy z zamówieniem (kompletność 
dostawy w zakresie ilości, rodzaju) oraz jakości dostawy (brak śladów zewnętrznego 
uszkodzenia lub innych wad).  

10. Wykonawca w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych udzieli stosownych 
wyjaśnień lub uwzględni zgłoszone zastrzeżenia i uwagi. Po dokonaniu stosownych 
zmian, wyjaśnień i uzupełnień, wykonanie dostawy podlega ponownej weryfikacji 
przez Zamawiającego.  

11. Odbiór pojemników po tonerach i tuszach w celu ich utylizacji będzie następował  
w terminie uzgodnionym przez Strony jednak nie krótszym niż 2 dni robocze licząc od 
dnia zgłoszenia oraz nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia. 
Transport i załadunek zużytych materiałów eksploatacyjnych oraz ich utylizacja 
następować będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

12. Przed każdorazowym odbiorem (najpóźniej 24 h przed) Wykonawca zobowiązany jest 
do przekazania informacji niezbędnych do wystawienia Karty Przekazania Odpadu  
w systemie BDO oraz określenia kodu odpadu.  

 
§ 4 

Jakość 
 

1. Zamawiający wymaga, aby dostarczane materiały eksploatacyjne były fabrycznie 
nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, pełnowartościowe, w pełni sprawne 
oraz odpowiadające standardom jakościowym i technicznym, dopuszczone do obrotu 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa patentowego. Za fabrycznie nowy nie 
uznaje się wyrobu, którego pojemnik został wyczyszczony i ponownie napełniony 
tonerem lub tuszem.  

2. Strony ustalają, że materiały eksploatacyjne muszą znajdować się w fabrycznie 
oznakowanych nienaruszonych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w sposób 
chroniący kasetę z tonerem po wyjęciu z opakowania zewnętrznego (opakowania 
wewnętrzne) oraz posiadające zabezpieczenie umożliwiające rozpoznanie, czy 
materiał eksploatacyjny był otwierany/używany, z trwałym oznaczeniem producenta, 
nazwy materiału eksploatacyjnego (typ, symbol, kolor), terminu przydatności do użycia 



 

 

nie krótszego niż 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, oraz wskazaniem 
typów/modeli urządzeń, do których są przeznaczone.  

3. Wykonawca udziela minimum 12 miesięcznej gwarancji jakości oraz rękojmi na 
dostarczone materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i kopiujących, liczone 
każdorazowo od daty podpisania protokołu odbioru danej dostawy. Gwarancja jakości 
obejmuje dobrą jakość prawidłowe działanie dostarczonych w ramach Umowy 
materiałów eksploatacyjnych.  

4. W razie dostawy produktu wadliwego lub o wydajności lub jakości niekorzystnie 
odbiegającej od wymagań producenta drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych/faksów 
Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże 
nie później niż do 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia reklamacji.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy/oczyszczenia 
drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego/faksu, gdy uszkodzenie/zanieczyszczenie 
urządzenia powstało w wyniku stosowania materiału dostarczonego przez 
Wykonawcę. Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy urządzenia 
(włączając w to wymianę bębna lub głowicy oraz materiały eksploatacyjne potrzebne 
do uruchomienia urządzenia po naprawie) uważa się pisemną opinię autoryzowanego 
serwisu producenta drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego/faksu. Naprawa 
urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta 
drukarek/urządzenia wielofunkcyjnego/faksu, wskazanym przez Zamawiającego.  

6. W przypadku braku możliwości usunięcia uszkodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do 
wymiany uszkodzonego urządzenia na nowe, o nie gorszych parametrach techniczno-
eksploatacyjnych i użytkowych od dotychczas użytkowanego urządzenia w terminie 
nie dłuższym niż 10 dni roboczych, licząc od dnia powiadomienia Wykonawcy. 
Wymiana urządzenia podlega akceptacji Zamawiającego i zostanie potwierdzona 
protokołem wymiany sprzętu.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem czynności określonych w ust. 
5 dłużej niż 5 dni roboczych Zamawiający może samodzielnie dokonać wymiany 
urządzenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

8. Jeśli uszkodzenia sprzętu z winy materiałów eksploatacyjnych będą się powtarzać, 
Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy i obciążyć go karą 
umowną zgodnie z § 7 ust. 1 lit. c) Umowy.  

 
§ 5 

Osoby upoważnione do realizacji umowy 
 

1. Osobami upoważnionymi do realizacji umowy, w tym do składania i odbierania 
zamówień i faktur, oraz podpisywania protokołów odbioru ze strony Zamawiającego 
są:  

a. …………………………………………………………………………………………………………………… 

b. …………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego, do całościowego nadzoru nad realizacją 
umowy jest: …………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

3. Osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy, do bieżących kontaktów  
z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy są:  

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

4. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo do zmiany osób upoważnionych bez 
konieczności dokonywania zmian w niniejszej umowie. W takim przypadku Strona 
niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie e-mailowo drugą Stronę umowy wraz  
z podaniem danych kontaktowych nowo wyznaczonej osoby.  

 
§ 6 

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 
 

1. Zamawiający na realizację przedmiotu umowy przeznacza maksymalną kwotę 
25 000,00 zł brutto (słownie brutto: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100).  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zależy od ilości dostarczonych materiałów 
eksploatacyjnych – Strony postanawiają, że za dostarczony przedmiot umowy, 
odebrany bez zastrzeżeń, Zamawiający zapłaci kwotę stanowiącą iloczyn cen 
jednostkowych, wyszczególnionych Ofercie Wykonawcy i ilości dostarczonych 
materiałów eksploatacyjnych, z uwzględnieniem postanowień ust. 1.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania cen jednostkowych materiałów 
eksploatacyjnych nie wyższych niż podane w ofercie Wykonawcy, przez cały okres 
obowiązywania umowy.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 obejmuje całkowity koszt 
przedmiotu umowy, w szczególności: koszt dostaw do siedziby Zamawiającego wraz  
z wniesieniem na wskazane miejsce oraz koszt odbioru i utylizacji pojemników  
i opakowań po zużytych materiałach eksploatacyjnych.  

5. Wykonawca wystawi fakturę VAT po wykonaniu każdej dostawy, która poza 
wymaganiami księgowymi powinna zawierać informacje dotyczące rodzaju i/ lub 
symbolu dostarczonych materiałów eksploatacyjnych. Podstawą wystawienia faktury 
będzie protokół odbioru bez zastrzeżeń.  

6. Należność za poszczególne faktury regulowana będzie przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 14 dni od daty dostarczenia 
prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i merytorycznym faktury VAT.  

7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania faktur w formie elektronicznej (eFaktura) 
na adres e-mail: administracja@opi.org.pl 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania kwoty, o której mowa w ust. 
1 w wysokości w nim wskazanej. W takim przypadku Wykonawcy nie służy roszczenie 
o kontynuację Umowy aż do wyczerpania kwoty, o której mowa w ust. 1. 
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§ 7 

Kary umowne 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:  

a. za opóźnienie dostarczenia materiałów eksploatacyjnych w terminie, o którym 
mowa w § 3 ust. 1, 2 i 10 oraz § 4 ust. 4 z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca - w wysokości 2% wartości partii dostawy brutto/ partii 
dostawy w ramach której dostarczono wadliwe produkty, za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3;  

b. w przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w § 4 ust. 4, w wysokości 
2% kwoty brutto zrealizowanych dostaw licząc od momentu zawarcia umowy 
do ostatniej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;  

c. w przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w § 4 ust. 8 
lub z przyczyn określonych w § 8 ust. 1 lub w przypadku odstąpienia przez 
którąkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% kwoty brutto 
zrealizowanych dostaw licząc od momentu zawarcia umowy do ostatniej 
dostawy.  

2. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. O dokonaniu potrącenia kar umownych  
z faktury Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę.  

3. W przypadku braku możliwości potrącenia wierzytelności z tytułu kar umownych  
z wierzytelności Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia, Zamawiający wystawi wezwanie 
do ich zapłaty.  

4. Łączna kwota kar umownych nie może przekroczyć całkowitego wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 

5. Niezależnie od kar umownych określonych w umowie, Stronom przysługuje prawo 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych zgodnie z Kodeksem cywilnym, 
jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

 
§ 8 

Wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy 
 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w formie pisemnej ze skutkiem 
natychmiastowym w terminie do 30 dni od dnia kiedy dowiedział się o zaistnieniu 
zdarzenia uzasadniającego odstąpienie, w szczególności gdy:  

a. Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, 
określającego termin usunięcia stwierdzonych naruszeń, nie wykonuje Umowy 
zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje lub narusza 
zobowiązania umowne;  



 

 

b. w przypadku niedotrzymania co najmniej trzech terminów dostarczenia 
zamówionych materiałów eksploatacyjnych, w tym również zwłoki w dostawie 
reklamowanej części zamówienia;  

c. w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, rozumianego  
w szczególności jako dostarczanie materiałów eksploatacyjnych wadliwych, po 
upływie terminu ich ważności, o jakości niezgodnej z umową.  

2. 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 złożyć Wykonawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu 
od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

3. W przypadku rozwiązania umowy i odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiązany 
jest zrealizować i zakończyć wszystkie wcześniej przyjęte zlecenia, chyba że 
Zamawiający postanowi inaczej.  

 
 

§ 9 
Zmiany umowy 

 
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności.  

 
§ 10 

Klauzula informacyjna RODO 
 
1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7)  Rozporządzenia 

UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych 

osobowych osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz wskazanych przez 

Wykonawcę jako osoby do kontaktu/  odpowiedzialne za wykonanie lub realizację 

niniejszej Umowy. Kontakt do administratora możliwy jest pod adresem e-mail: 

opi@opi.org.pl 

2. Zamawiający oświadcza, że wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym w sprawach 

dotyczących danych osobowych lub realizacji praw osób, których dane dotyczą istnieje 

możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu e-mail: iod@opi.org.pl. 

3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Zamawiającego 

na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b) lub f)1 RODO w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia 

Umowy, wykonania zadań lub praw związanych z jej realizacją lub ewentualnego 

                                           
1 zapis zostanie właściwie dostosowany przed zawarciem umowy 

mailto:bferenc@dbfozoliborz.waw.pl
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dochodzenia, ustalenia, obrony roszczeń, a także w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 

6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia prawnych obowiązków określonych: 

a) w ustawie z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w związku z którą 

Zamawiający realizuje obowiązki ze względu na finansowanie przedmiot umowy ze 

źródeł o których mowa w tej ustawie, 

b) w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, na podstawie którego 

Zamawiający ma obowiązek zarchiwizowania dokumentów. 

Dane będą przetwarzane w kategorii danych identyfikacyjnych i kontaktowych. 

4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim, 

o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji Umowy lub 

obowiązujących przepisów prawa. 

5. Dane osobowe, będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy oraz przez okres 3 

lat od jej  wykonania, chyba że osoba której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec 

przetwarzania jej danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, a Zamawiający 

nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, 

nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności tej osoby, lub podstaw do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku wniesienia roszczeń z tytułu realizacji 

Umowy dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyczerpania przysługujących 

Stronom z tego tytułu środków ochrony prawnej. Dane osobowe w celach związanych  

z realizacją obowiązków wynikających z finansowania przedmiotu umowy ze źródeł 

pochodzących z UE będą przetwarzane przez okres do 10 lat w zależności od programu  

z którego pochodzi finansowanie przedmiotu umowy. Dane w celach archiwalnych będą 

przetwarzane wieczyście najpierw w archiwum zakładowym, a następnie zgodnie  

z instrukcją kancelaryjną zostaną przekazane do archiwum państwowego. 

6. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych 

dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, która złożyła 

wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania 

z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na 

kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej 

tożsamości. 

7. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia 

niniejszej Umowy. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia  



 

 

i realizacji Umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może 

skutkować (według wyboru Zamawiającego) rozwiązaniem niniejszej Umowy z winy 

Wykonawcy. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania jak w zdaniu drugim 

skutkuje obowiązkiem Wykonawcy niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce. 

9. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące niniejszej 

Umowy, o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu. 

 
§ 11 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy podmiotowi trzeciemu bez pisemnej 
zgody Zamawiającego. W przypadku naruszenia tego zastrzeżenia Zamawiający może 
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.  

2. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody, o której mowa w ust. 1, za działania 
lub zaniechania osób, którym Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy, 
Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.  

4. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

5. Umowa będzie finansowana ze środków Pomocy Technicznej Działanie 5.1, Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

6. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron.  
 
Załączniki:  
1. Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1)  
2. Oferta Wykonawcy z dnia ……………….. (załącznik nr 2) 
3. Wzór protokołu odbioru (załącznik nr 3) 
4. Pełnomocnictwo (załącznik nr 4)  
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