
 

 

 
 

Wzór Umowy 
 

Zawarta w dniu ………………….. 2021 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 na podstawie 
pełnomocnictwa nr 5/2021 z dnia 08.04.2021 r., udzielonego przez dr Jarosława Protasiewicza – Dyrektora,  

zwanym dalej Zamawiającym 

a  

…………………………………., 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

a razem zwanymi w umowie „Stronami” 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o symbolu: …………………………, prowadzonego na 
podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 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 świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów 
komunalnych zbieranych w sposób selektywny, odpadów zielonych oraz odpadów zmieszanych 
budowlanych z nieruchomości Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

2. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów będzie odbywał się z nieruchomości przy: 
a)  al. Niepodległości 188b w Warszawie; 
b) ul. Rychlińskiego 2 w Warszawie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji zamówienia w czasie trwania niniejszej umowy, 
pod warunkiem, że zmiany te będą spowodowane zdarzeniem losowym niezależnym od Zamawiającego 
lub wypowiedzeniem przez wynajmującego lub najemcę umowy najmu Nr FZ-A/5/2018 z dnia 5 stycznia 
2018 r. („umowa najmu”) dotyczącej lokalizacji przy ul. Rychlińskiego 2 w Warszawie, o której mowa §1 
ust. 2 lit. b). W przypadku wypowiedzenia umowy najmu Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia 
od umowy na zasadach określonych w § 7 ust. 4 . 

 



 

 

§ 2 
Termin realizacji 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 13 listopada 2021 r., do dnia 13 listopada 2022 r. 
 

§ 3 
Warunki realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług, o których mowa w § 1, zgodnie z Opisem Przedmiotu 
Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 oraz ofertą Wykonawcy z dnia …………………… r., stanowiącą 
załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu pojemników 
przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganymi ilościami, oznakowaniem i we 
właściwych kolorach określonymi w OPZ:  
a) pojemniki 1100 litrów – 7 szt.; 
b) pojemniki 240 litrów – 1 szt.; 
c) pojemniki 120 litrów – 3 szt.; 
d)  kontener KP 7 – na żądanie 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pojemników do miejsc ich ustawienia  
w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym oraz do odebrania pojemników z terenu po zakończeniu 
realizacji przedmiotu umowy. 

4. Przyjęcie pojemników przez Zamawiającego zostanie dokonane na podstawie protokołu sporządzonego 
przy udziale przedstawicieli obu stron umowy. 

5. Przekazanie pojemników Wykonawcy po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy zostanie dokonane 
na podstawie protokołu sporządzonego przy udziale przedstawicieli obu stron umowy. 

6. Odpady komunalne odbierane będą z częstotliwością określoną dla danej nieruchomości w OPZ.  
7. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania pojemników na odpady komunalne w odpowiednim stanie 

porządkowym i technicznym oraz naprawy (wymiany) pojemników uszkodzonych lub zużytych w czasie 
ich eksploatacji. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania pojemników na odpady komunalne w odpowiednim stanie 
sanitarnym poprzez przeprowadzanie dezynfekcji pojemników z częstotliwością gwarantująca ich 
utrzymanie w należytym stanie. 

9. Zamawiający zobowiązuje się do gromadzenia odpadów komunalnych w miejscu przeznaczonym do tego 
celu, składowania ich w pojemnikach do tego przeznaczonych. 

10. W przypadku gdy na dzień wywozu odpadów przypada dzień świąteczny lub dzień ustawowo wolny od 
pracy Wykonawca zobowiązany jest do wywozu odpadów w dniu następnym po takim dniu. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe przy realizacji prac, tj. uszkodzenia 
budynku Zamawiającego, uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Zamawiającego, z jego winy 
lub niedbalstwa, w tym z tytułu użycia nieodpowiedniego sprzętu, niedbalstwa lub opieszałości. 

12. W przypadku stwierdzenia szkód, o których mowa w ust. 11, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie 
Wykonawcę, jednocześnie wskazując mu termin i miejsce dokonania oględzin. Brak udziału Wykonawcy 
w miejscu i terminie wyznaczonych oględzin uprawnia Zamawiającego do ich samodzielnego wykonania. 
W wyniku dokonanych oględzin Strony sporządzą protokół szkody w którym zostanie oszacowana 
wartość szkody i termin jej usunięcia. Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego podpisania 
protokołu oględzin w przypadku braku uczestnictwa Wykonawcy w oględzinach. Wykonawca jest 
zobowiązany do naprawy szkody we własnym zakresie w terminie wyznaczonym w protokole szkody. W 
przypadku nie naprawienia szkody w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo do potrącenia z 



 

 

wynagrodzenia Wykonawcy kwoty odpowiadającej szacunkowej wartości szkody lub zlecenia 
naprawienia szkody na koszt i ryzyko Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za ewentualne nieszczęśliwe wypadki 
powstałe w wyniku nienależytego wywiązywania się z warunków zawartych w niniejszej umowie. 

14. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej z sumą gwarancyjną nie niższą niż 50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy zł),  
na jedno i wszystkie zdarzenia. Kopia Polisy OC Wykonawcy stanowi załącznik nr 3 do umowy. 

15. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 14 przez cały okres 
obowiązywania umowy i najpóźniej z dniem upływu ważności polisy dotychczasowej zobowiązany jest 
dostarczyć nową polisę. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług w dni robocze (od pon. do pt.) w godzinach 7:00 —
18:00. 

 
§ 4 

Wynagrodzenie 
1. Z tytułu należycie wykonanego przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie  

za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości: 
a) …………….. zł brutto (słownie brutto: ………….) miesięcznie za usługę odbioru, transportu i 

zagospodarowania odpadów z nieruchomości przy al. Niepodległości 188b; 
b) ……………zł brutto (słownie brutto:……………..) miesięcznie  

za usługę odbioru, transportu i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości przy ul. Rychlińskiego 
2; 

c) ………………….zł brutto (słownie: ……………………..) za usługę odbioru, transportu i zagospodarowania 
jednego kontenera odpadów zielonych; 

d) ……………………. zł brutto (słownie: ………………………………….) za usługę odbioru, transportu 
i zagospodarowania jednego kontenera odpadów zmieszanych budowlanych i innych 

e) ………………… zł brutto (słownie: …………………………..), miesięcznie z tytułu prawa opcji opisanego  
w § 5 umowy. 

2. Kwota całkowitego wynagrodzenia brutto określona niniejszą umową, obejmuje podatek VAT i wynosi 
maksymalnie ……………………………. zł brutto (słownie …………………………….). 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 jest stałe i nie może ulec zmianie w czasie wykonywania umowy  
z zastrzeżeniem § 1 ust. 3. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe 
wynagrodzenie, nieprzewidziane w Umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku  
z wykonaniem Umowy. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych za każdy miesiąc świadczenia 
usług na podstawie umowy, i stanowić będzie sumę stawki określonej w formularzu ofertowym za usługę 
wywozu odpadów dla nieruchomości przy al. Niepodległości 188b, nieruchomości przy ul. Rychlińskiego 
2.  

5. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest 
zapłacić za realizację przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje, w szczególności: koszt wstawienia 
pojemników, odbioru odpadów (w tym załadunku), wywozu (w tym transportu), koszt utylizacji, koszt 
sprzętu użytego przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy itp. wydatków. 

6. Zapłata za wykonane usługi zostanie dokonana przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy 
wskazany w fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury. 



 

 

7. Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 5 
Prawo opcji 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie dotyczącym zwiększenia 
częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych (z jednego odbioru na dwa razy w tygodniu) 
i zagospodarowania tych odpadów, przy zachowaniu pozostałych warunków umowy za wynagrodzeniem 
dotyczącym prawa opcji w wysokości …….. zł brutto (słownie złotych brutto: ………………….) za pojemnik. 
Łącznie wynagrodzenie całkowite z tego tytułu wynosi …………………. zł brutto (słownie: 
……………………………..) w okresie obowiązywania umowy.  

2. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji odbędzie się poprzez złożenie Wykonawcy 
jednostronnego oświadczenia przez Zamawiającego w formie pisemnej lub mailowej na adres poczty 
elektronicznej: wskazany w § 11 ust. 2. W oświadczeniu zostanie wskazana liczba miesięcy korzystania  
ze zwiększonej częstotliwość odbioru pojemnika na odpady zmieszane. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Przedmiotu zamówienia w zakresie prawa opcji  
w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego oświadczenia określonego w ust. 
2 w jednej z form wskazanych w ust. 2.  

4. Zamawiający ma prawo (a nie obowiązek) do skorzystania z prawa opcji. Brak skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji nie upoważnia Wykonawcy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń do 
Zamawiającego, w tym w szczególności roszczeń finansowych.  

5. Postanowienia umowy, załączników, OPZ mają odpowiednie zastosowanie do Przedmiotu Umowy  
w zakresie Prawa Opcji, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.  

 
§ 6 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 

2 w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z powodu zaistnienia przyczyn, 
o których mowa w § 7 ust. 3 lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 
2 w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę lub rozwiązania umowy przez 
Wykonawcę, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3.000,00 zł za każde stwierdzone 
naruszenie zasad poufności, określonych w § 8 umowy. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 2, 
za każdy inny niż ww. przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

5. Niezależnie od kary umownej, o której mowa w ust. 1 - 4, Zamawiającemu przysługuje prawo 
dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych określonych 
w Kodeksie Cywilnym. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia. Łączna wysokość kar 
umownych nie może przekroczyć całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto. 
 
 



 

 

§ 7 
Odstąpienia od Umowy. Rozwiązanie Umowy. 

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 lub dalsze wykonywanie umowy 
może zagrażać istotnym interesom bezpieczeństwa państwa lub interesom publicznym Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy, a odstąpienie od Umowy wywołuje skutek na przyszłość, tj. nie obejmuje Umowy w części, 
w  której Przedmiot Umowy został należycie wykonany przez Wykonawcę i Wykonawcy przysługuje 
z  tego tytułu wynagrodzenie. 

2. Powtarzające się zaniedbania w realizacji zobowiązań będą traktowane jako naruszenie warunków 
umowy i upoważniają Zamawiającego do jej rozwiązania z winy Wykonawcy z 1 miesięcznym okresem 
wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym – w zależności od decyzji i wyboru Zamawiającego. 

3. Niewykonanie lub nienależyte wykonywanie umowy przez Wykonawcę przez co najmniej 7 dni 
roboczych, może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego niniejszej umowy. Odstąpienie 
od umowy może być wykonane w terminie do 30 dni od daty zaistnienia podstaw do odstąpienia oraz 
dowiedzenia się przez Zamawiającego o okolicznościach je uzasadniających. W takim przypadku, 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części 
umowy, a odstąpienie od umowy wywołuje skutek na przyszłość, tj. nie obejmuje Umowy  
w części, w której Przedmiot Umowy został należycie wykonany przez Wykonawcę i Wykonawcy 
przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. 

4. W przypadku wypowiedzenia umowy najmu, o której mowa w § 1 ust. 3, Zamawiającemu przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy w części, tj. w zakresie dotyczącym usług Wykonawcy wskazanych w pkt 5 
Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy), dotyczących nieruchomości przy ul. 
Rychlińskiego 2, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. b) Umowy. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego 
oświadczenia o wypowiedzeniu umowy najmu lub w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 
oświadczenia o wypowiedzeniu umowy najmu przez Wynajmującego.  Odstąpienie od umowy ma skutek 
na przyszłość, tj. nie obejmuje umowy w części, w której przedmiot umowy został należycie wykonany 
przez Wykonawcę i Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. 

5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 bądź rozwiązanie umowy przez 
wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 2 nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kary umownej  
i odszkodowania na zasadach ogólnych. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jak również oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wymaga 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 
 

§8 
Poufność 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim, w tym 
także nieupoważnionym pracownikom informacji i danych, które strony uzyskały w trakcie lub  
w związku z realizacją umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalania lub przekazania,  
w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego o ile informacje takie nie 
są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń 



 

 

sądowych lub decyzji odpowiednich władz; zasadą poufności nie jest objęty fakt zawarcia oraz warunki 
umowy. 

2. Ujawnienie przez Wykonawcę jakiejkolwiek informacji poufnej wymagać będzie każdorazowo pisemnej 
zgody Zamawiającego, chyba, że są to informacje publicznie dostępne, a ich ujawnienie nie nastąpiło  
w wyniku naruszenia postanowień Umowy. 

3. Obowiązek zachowania poufności przewidzianej w niniejszym paragrafie obowiązywać będzie 
bezterminowo. 

4. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o ujawnieniu informacji, organie, któremu 
informacje zostały ujawnione oraz zakresie ujawnienia, ponadto Wykonawca zobowiązuje się do 
przedstawienia Zamawiającemu kopii dokumentów związanych z ujawnieniem. 
 
 

§ 9 
Klauzula 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 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 

                                                      
1 zapis zostanie właściwie dostosowany przed zawarciem umowy 



 

 

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. 

 

§ 10 
Zmiany umowy 

Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 11 
Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu cywilnego i innym przepisom prawa 
powszechnie obowiązującego. 

2. Strony uzgadniają, że osobami uprawnionymi do kontaktów we wszelkich sprawach związanych  
z wykonaniem, nadzorem i realizacją niniejszej Umowy są: 
ze strony Zmawiającego: 
….. 
ze strony Wykonawcy 
….. 

3. Zmiana osób uprawnionych następuje w formie pisemnej, nie wymaga jednakże zmiany Umowy. 
4. Ewentualne sprawy sporne związane z wykonaniem niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
5. Wszelkie załączniki do umowy stanowią integralną część umowy. 



 

 

6. Wykonanie umowy jest współfinansowane przez Unię Europejską, ze środków projektu w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 5.1 Pomoc Techniczna oraz ze środków 
OPI PIB.  

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

Załączniki: 
1. Opis przedmiotu zamówienia, 
2. Oferta Wykonawcy z dnia  
3. Kopia polisy OC Wykonawcy.  

 

Zamawiający                                          Wykonawca 


