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WZÓR 
UMOWA Nr ……………..

znwnrtn w diiu ………..........................  r. w Łodzi pomiędzy:

1. Minstem  Łódź  –  Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy  Społecziej  z  siedzibą  w  Łodzi  
przy  ul.  Kilińskiego  102/102n,  NIP  725  10  23 290,  w  imieiiu  którego  in  podstnwie
pełiomociictwn udzieloiego przez Prezydeitn Minstn Łodzi Znrządzeiiem ir 7778/VII/18 z diin
15 lutego2018r.  dzinłn  Piotr  Rydzewski  – Dyrektor  Miejskiego Ośrodkn Pomocy Społecziej  w
Łodzi
zwanym dalej Zamawiającym
n

2. (w  przypndku  przedsiębiorcy  wpisniego  do  Ceitrnliej  Ewideicji  i  Iiformncji  o  Dzinłnliości
Gospodnrczej – osobn fzyczin, spółkn cywilin )
(imię  i  inzwisko)  …………………  (ndres  znmieszkniin)…………………..  prowndzącym  dzinłnliość
gospodnrczą pod inzwą ……………(ndres)………………………………………..
ir NIP………………ir REGON……………. wpisniym do Ceitrnliej Ewideicji i Iiformncji o Dzinłnliości
Gospodnrczej, zwniym w treści umowy Wykoinwcą
(w przypndku przedsiębiorcy wpisniego do KRS )
……….   z  siedzibą  w  ……….  przy  ul.  ………….wpisnią  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krnjowego
Rejestru Sądowego prowndzoiego przez Sąd Rejoiowy …………. Wydzinł …………. pod iumerem
KRS ……..…………………, NIP ………..………………., reprezeitowniym przez …………………. 
zwanym dalej Wykonawcą 

Nn podstnwie nrt. 138o ustnwy z diin 29 stycziin 2004 r. – Prnwo znmówień publicziych (tj. Dz. U.
z 2017  r.  poz.  1579  z  późi.  zm.),  po  przeprowndzeiiu  postępowniin  o  udzieleiie  znmówieiin
publicziego w trybie udzielniin znmówień publicziych in usługi społeczie i iiie szczególie usługi
o wnrtości  od  30  000  euro  do  750 000  euro  i  wybrniiu  oferty  Wykoinwcy  jnko  oferty
injkorzystiiejszej, podpisnio umowę instępującej treści:

§ 1. Przedmiot Umowy.
1. Przedmiot  umowy  obejmuje  zorgniizowniie  i  przeprowndzeiie  3-diiowych  wnrsztntów

wyjnzdowych w znkresie wzmnciiniin kompeteicji rodzicielskich i wychownwczych, w obrębie
województwn  łódzkiego,  w  rnmnch  projektu  „Świetlice.Lodz”,  współfinisowniego  
z Europejskiego Fuiduszu Społecziego, w rnmnch Poddzinłniin 9.2.1 Regioinliego Progrnmu
Operncyjiego Województwn Łódzkiego in lntn 2014-2020, zwniych dnlej „Wnrsztntnmi”.

2. Znkres  rzeczowy przedmiotu  obejmuje  wnrsztnty  dln  139  osób,  w  tym:  133  osoby  (w  tym  
42  dorosłych  i  91  dzieci)  –  uczestiicy  projektu  „Świetlice.Lodz”,  współfinisowniego  
z Europejskiego Fuiduszu Społecziego, w rnmnch Poddzinłniin 9.2.1 Regioinliego Progrnmu
Operncyjiego  Województwn  Łódzkiego  in  lntn  2014-2020  (podzinł  in  rodziców  i  dzieci
zrekrutowniych  do  udzinłu  wnrsztntnch  zostniie  wsknzniy  po  ustnleiiu  termiiu  renlizncji
znmówieiin, znstrzeżeiie:  bez prnwn do roszczeń z tego tytułu przez Wykoinwcę), 4 osoby –
stniowiące kndrę świetlic, 2 osoby – z Miejskiego Ośrodkn Pomocy Społecziej w Łodzi.

3. Celem  przedmiotu  umowy  jest  wzmociieiie  kompeteicji  rodzicielskich  i  wychownwczych
poprzez nktywie dzinłniin służące wspierniiu procesu budowniin wznjemiych relncji  między
człoiknmi rodziiy.

4. Opis przedmiotu znmówieiin stniowi znłącziik ir 1 do umowy.

§ 2. Okres obowiązywania Umowy.
1. Termii obowiązywniin umowy od diin jej znwnrcin do diin 15 czerwcn 2018 roku. 
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2. Wnrsztnty mnją zostnć przeprowndzoie w dwóch 3-diiowych turnch (zorgniizowniych w dwn
wybrnie weekeidy obejmujące dii: piątek, sobotn i iiedzieln):
1) w pierwszej  turze  udzinł  weźmie  grupn 71-osobown:  67 uczestiików projektu,  2  osoby

stniowiące kndrę świetlic ornz 2 osoby z Miejskiego Ośrodkn Pomocy Społecziej w Łodzi;
2) w  drugiej  turze  udzinł  weźmie  grupn  70-osobown:  66  uczestiików  projektu,  2  osoby

stniowiące kndrę świetlic ornz 2 osoby z Miejskiego Ośrodkn Pomocy Społecziej w Łodzi.
Przy czym dopuszczn się, w porozumieiiu z Wykoinwcą, dokoiywniie  przesuiięć w  ilości  osób
w   poszczególiych  grupnch,  z  znstrzeżeiiem,  że  łączin  liczbn  osób,  które skorzystnją  
z wnrsztntów iie przekroczy 139.

§ 3. Zobowiązania Wykonawcy.
1. Znpewiieiie trnisportu uczestiikom wnrsztntów i kndrze zgodiie z pkt 1 szczegółowego opisu

przedmiotu znmówieiin.
2. Znpewiieiie  grupowego  ubezpieczeiin  uczestiikom  wyjnzdu  od  instępstw  iieszczęśliwych

wypndków, zgodiie z pkt 2 opisu przedmiotu znmówieiin.
3. Znpewiieiie wyżywieiin uczestiikom wnrsztntów i kndrze zgodiie z pkt 3 opisu przedmiotu

znmówieiin.
4. Znpewiieiin  miejscn  renlizncji  wnrsztntów  spełiinjącego  wnruiki,  określoie  w  pkt  4

szczegółowego opisu przedmiotu znmówieiin.
5. Przeprowndzeiie  wnrsztntów  in  wnruiknch,  określoiych  w  pkt  5-11  opisu  przedmiotu

znmówieiin.
6. Dostnrczeiie  Znmnwinjącemu  w  diiu  podpisniin  umowy  hnrmoiogrnmu  wnrsztntów

znwiernjącego w szczególiości  rozbicie  in  poszczególie  dii,  godziiy  ornz bloki  temntyczie,
zgodiie z pkt 9-11 opisu przedmiotu znmówieiin.

7. Znpewiieiie  do  renlizncji  znmówieiin  kndry  merytorycziej  w kwnlifkncjnch  i  doświndczeiiu
określoiych w pkt 12 opisu przedmiotu znmówieiin. 

8. Prowndzeiie  dokumeitncji  związniej  z  renlizowniym  znmówieiiem.  Wykoinwcn  przygotuje
sprnwozdniie z renlizncji znmówieiin znłącznjąc dokumeitncję tj.: listy zbiorcze wszystkich osób
uczestiiczących w wnrsztntnch wyjnzdowych, listy obeciości  z  dniych wnrsztntów, dzieiiikn
znjęć z dniych wnrsztntów, nikiety ewnluncyjiej przeprowndzoiej in znkończeiie wnrsztntów,
dokumeitncji fotogrnfcziej z przebiegu wnrsztntów.

9. Pomieszczeiin, w których renlizownie będą wnrsztnty ornz dokumeity merytoryczie powiiiy
być ozinkownie zgodiie z wytycziymi dotyczącymi ozinczniin projektów w rnmnch RPO WŁ 
in  lntn  2014-2020.  Znmnwinjący  przeknże  logotypy  Wykoinwcy  injpóźiiej  in  5  dii  przed
plniowniym termiiem renlizncji usługi.

§ 4. Wymagania w ramach przedmiotu zamówienia.
1. Wymngnin jest inleżytn stnrniiość przy renlizncji umowy.
2. Znmnwinjący iie poiosi  odpowiedzinliości  zn szkody wyrządzoie przez Wykoinwcę podczns

wykoiniin przedmiotu umowy.
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§ 5. Należności umowne.
1. Stroiy ustnlnją, że inleżiość zn zorgniizowniie i przeprowndzeiie  wnrsztntów in podstnwie

iiiiejszej umowy iie może przekroczyć kwoty:
1) ....................zł ieto, (słowiie złotych: ……………)
2) ....................zł podntek VAT, (słowiie złotych: ……………)
3) ....................zł bruto, (słowiie złotych: ……………)
4) Cein jediostkown bruto zn jedią osobę …………………..zł, (słowiie złotych: …………………..…) 

2. Cein jediostkown bruto, o której mown w ust. 1 pkt 4, podnin przez Wykoinwcę ustnloin jest
in cnły okres obowiązywniin umowy i iie podlegn podwyższeiiu.

3. Wyingrodzeiie  zn  renlizncję  znmówieiin  będzie  wyiiknć  z  przemiożeiin  ceiy jediostkowej
bruto  określoiej  w  ust.  1  pkt  4,  przez  liczbę  osób,  które  wzięły  udzinł  w  wnrsztntnch,  
z znstrzeżeiiem ust. 4.

4. Znmnwinjący pokryje koszt orgniizncji  wnrsztntów tnkże zn te osoby, które zostnią wpisnie  
in  listę  osób  skierowniych  in  wnrsztnty,  n  iie  stnwią  się  in  zbiórkę  iie  iiformując
Znmnwinjącego o fnkcie rezygincji z wyjnzdu co injmiiej in 2 robocze dii przed diiem wyjnzdu,
lub które poiiformują o rezygincji w termiiie krótszym iiż 2 dii robocze od diin wyjnzdu.

5. W  przypndku,  gdy  Znmnwinjący  zostniie  poiiformowniy  przez  uczestiików  projektu  
o rezygincji z wyjnzdu przed upływem 2 dii roboczych od diin wyjnzdu, Znmnwinjący  przeknże
Wykoinwcy  (fnksem  lub  mnilem)  iiformncję  o  skreśleiiu  tych  osób  z  listy  uczestiików
wnrsztntów. 

6. Znmnwinjący iie pokryje kosztów orgniizncji wnrsztntów w przypndku osób, o których mown 
w ust 5.

7. Znmnwinjący może skierownć in miejsce osób, o których mown w ust. 5, lub in miejsce osób,
które poiiformownły o rezygincji  w termiiie krótszym iiż 2 dii roboczych od diin wyjnzdu,
iiiych uczestiików projektu.

8. Dntn obciążeiin rnchuiku Znmnwinjącego stniowi dntę znpłnty wyingrodzeiin.
9. Znpłntn  wyingrodzeiin  instąpi  przelewem  in  rnchuiek  bnikowy  o  iumerze

…………………………………………………………………………………….… w Bniku ………………………………………….,  
w  termiiie  do  30  dii  knleidnrzowych  od  diin  doręczeiin  Znmnwinjącemu  prnwidłowo
wystnwioiej  fnktury  VAT.  Podstnwą  wystnwieiin  fnktury  VAT  jest  dokumeitncjn  związnin  
z  renlizncją  znmówieiin,  określoin  w  pkt  11  opisu  przedmiotu  znmówieiin.  Fnkturę  VAT,
znwiernjącą  w  iiformncjnch  dodntkowych,  iumer  iiiiejszej  umowy,  inleży  doręczyć
Znmnwinjącemu do jego siedziby, pod ndresem Łódź 90-012, ul. Kilińskiego 102/102n.  Fnkturę
VAT inleży wystnwić zgodiie z poiiższym ozinczeiiem:
Nnbywcn:
Minsto Łódź, 
90-926 Łódź, ul. Piotrkowskn 104, 
NIP 725 00 28 902 
Odbiorcn fnktury:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecziej w Łodzi, 
90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102n
(Wydzinł Wspierniin Ekoiomii Społecziej).

3



Projekt „ŚWIETLICE.LODZ” jest współfinisowniy ze środków Uiii Europejskiej w rnmnch
Europejskiego Fuiduszu Społecziego

§ 6. Odstąpienie od Umowy.
1. W rnzie znistiieiin istotiej zminiy okolicziości powodującej,  że wykoiniie umowy iie leży  

w  iiteresie  publicziym,  czego  iie  możin  było  przewidzieć  w  chwili  znwierniin  umowy,
Znmnwinjący  może  odstąpić  od  umowy  w  termiiie  30  dii  od  powzięcin   windomości  
o  tej  okolicziości.  W  tnkim  przypndku  Wykoinwcn  może  żądnć  jedyiie  wyingrodzeiin
inleżiego z tytułu wykoiniin części przedmiotu umowy. 

2. Znmnwinjący  uprnwiioiy  jest  rówiież  do  odstąpieiin  od  umowy  w  przypndku  
iie  zorgniizowniin  wnrsztntów  w  termiiie,  o  którym  mown  w  §  2  umowy.  Uprnwiieiin  
do odstąpieiin od umowy przysługuje w termiiie 30 dii od diin upływu termiiu końcowego, 
o którym mown w §2 umowy.

3. Odstąpieiie  od   umowy  powiiio  instąpić  w  formie  pisemiej  pod  rygorem  iiewnżiości  
i powiiio znwiernć uznsndiieiie.

4. W  knżdym  wypndku  częściowego  wykoiniin  Umowy  Wykoinwcy  inleży  się  jedyiie
wyingrodzeiie inleżie z tytułu wykoiniin części Umowy. Wnruikiem wypłnty wyingrodzeiin
jest nkceptncjn udokumeitowniego znkresu wykoiniych czyiiości przez Znmnwinjącego.

§ 7. Kary umowne.
1. W  przypndku  iiewykoiniin  lub  iieinleżytego  wykoiniin  przedmiotu  umowy  Wykoinwcn

zobowiązniy jest do znpłnty Znmnwinjącemu knr umowiych w wysokości  i w sytuncji określoiej
poiiżej.

2. Stroiy ustnlnją, że w przypndku iiewykoiniin lub iieinleżytego wykoiniin iiiiejszej umowy
Wykoinwcn znpłnci Znmnwinjącemu instępujące knry umowie:
1) Zn  knżdy  dzień  opóźiieiin  w wykoiniiu  przedmiotu umowy-  w  wysokości  2% wnrtości

bruto wyingrodzeiin, o którym mown w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy, przy czym zn termii
wykoiniin przedmiotu umowy stroiy rozumieją znrówio termiiy wnrsztntów, o których
mown w § 2 ust 2 umowy, które to termiiy zostnią ustnloie po znwnrciu umowy, jnk i
termii, o którym mown w § 2 ust 1.

2) W  knżdym  iiiym  przypndku  iie  wywiązniin  się  z  zobowiąznń  umowy,  wymieiioiych  
w §3, w wysokości 3 % wnrtości bruto wyingrodzeiin, o którym mown w § 5 ust. 1 pkt 3
umowy;

3) Zn  odstąpieiie  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  stroi  z  przyczyi  leżących  po  stroiie
Wykoinwcy  -  w  wysokości  20  %  wyingrodzeiin  bruto  Wykoinwcy,  o  którym  mown  
w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy.

3. Knry umowie są iieznleżie od siebie i  inleżą się w pełiej wysokości, inwet  w przypndku,  
gdy w wyiiku jediego zdnrzeiin inlicznin jest więcej iiż jedin knrn.

4. W  przypndku  znistiieiin  opóźiieiin  w  wyiiku  umowy  n  instępiie  odstąpieiin  od  umowy,
Znmnwinjący  uprnwiioiy  jest  do  żądniin  knr  umowiych  znrówio  z  tytułu  opóźiieiin  
jnk i odstąpieiin.

5. Wykoinwcn wyrnżn zgodę in potrąceiie knr umowiych z inleżiego mu wyingrodzeiin.
6. Jeżeli cnłkowite potrąceiie iie będzie możliwe, Wykoinwcn zobowiązuje się do znpłnceiin knr

umowiych.

7. Jeżeli  wysokość  szkody  przekrnczn  wysokość  knr  umowiych  lub  jeżeli  szkodn  powstnłn  
z  przyczyi,  dln  których  stroi  iie  znstrzegły  knr  umowiych,  Znmnwinjący  może  dochodzić
odszkodowniin uzupełiinjącego in znsndnch ogóliych.
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§ 8. Podwykonawstwo.
1. Wykoinwcn,  który  w  toku  postępowniin  o  udzieleiie  znmówieiin  publicziego,  powoływnł  

się in znsoby podwykoinwcy lub podwykoinwców, iie jest zwoliioiy z odpowiedzinliości  zn
inleżyte wykoiniie tego znmówieiin.

2. Znmnwinjący żądn, nby przed przystąpieiiem do wykoiniin znmówieiin Wykoinwcn, o ile są już
zinie, podnł inzwy nlbo imioin i inzwiskn ornz dnie koitnktowe podwykoinwców i osób do
koitnktu  z  iimi.  Wykoinwcn  znwindnmin  Znmnwinjącego  o  wszelkich  zmininch  dniych,  o
których  mown  w  zdniiu  pierwszym,  w  trnkcie  renlizncji  znmówieiin,  n  tnkże  przeknzuje
iiformncje in temnt iowych podwykoinwców.

3. W przypndku zminiy nlbo rezygincji  z  podwykoinwcy Wykoinwcn jest  obowiązniy wyknznć
Znmnwinjącemu, że znpropoiowniy iiiy podwykoinwcn lub Wykoinwcn snmodzieliie spełiin
wnruiki udzinłu w stopiiu iie miiejszym iiż podwykoinwcn, in którego znsoby Wykoinwcn
powoływnł się w trnkcie postępowniin o udzieleiie znmówieiin. 

4. W przypndku jeżeli Znmnwinjący stwierdzi, że wobec dniego podwykoinwcy znchodzą podstnwy
wykluczeiin,  Wykoinwcn  obowiązniy  jest  znstąpić  tego  podwykoinwcę  lub  zrezygiownć  
z powierzeiin wykoiniin części znmówieiin podwykoinwcy.

§ 9. Zmiany postanowień Umowy.
1. Wszelkie  zminiy lub uzupełiieiin  iiiiejszej  umowy wymngnją  formy pisemiej  pod rygorem

iiewnżiości.
2. Zminin umowy w stosuiku do treści  oferty złożoiej  przez Wykoinwcę dopuszcznlin jest    

w instępujących przypndknch i znkresie:
1) zminiy inzwy, ndresu, stntusu frmy,
2) zminiy podwykoinwcy,  przy  pomocy  którego Wykoinwcn  renlizuje  przedmiot  umowy,  

po uprzediiej nkceptncji Znmnwinjącego,
3) zminiy dniych związniych z obsługą ndmiiistrncyjio- orgniizncyjią umowy (ip.: zminin 

ir rnchuiku bnikowego),
4) zminiy dniych telendresowych, zminin osób wsknzniych do koitnktów między Stroinmi.

3. Znmnwinjący  znstrzegn  sobie  prnwo  zminiy  lub  uzupełiieiin  Umowy  w  przypndku  zminiy
przepisów  prnwn,  wytycziych  lub  iiiych  regulncji  w  znkresie  mnjącym  wpływ  in  renlizncję
Umowy.

4. Dopuszczn się zminię termiiu renlizncji umowy z przyczyi:
n) wyiiknjących ze zminiy hnrmoiogrnmu renlizncji projektu lub przedłużnjącej się procedury

wyboru wykoinwcy w postępowniiu lub przedłużnjącej się procedury podpisywniin umowy;
5. Zminiy postniowień znwnrtej umowy mogą być dokoiywnie:

n) w  przypndku  zminiy  obowiązujących  przepisów  prnwn,  odioszących  się  do  iiiiejszego
znmówieiin, w tym zminiy stnwki VAT; 

b) w przypndku  wystąpieiin  siły  wyższej,  ip.:  wystąpieiin  zdnrzeiin  losowego wywołniego
przez czyiiiki zewiętrzie, którego iie możin było przewidzieć z pewiością, w szczególiości
zngrnżnjącego bezpośrediio życiu  lub  zdrowiu  ludzi  lub grożącego powstniiem szkody w
zincziych rozminrnch.

6. Wszelkie powyższe postniowieiin stniowią kntnlog zmini, in które Znmnwinjący może wyrnzić
zgodę lub iie bez podnwniin uznsndiieiin odmowy. Nie stniowią jediocześiie zobowiązniin
do wyrnżeiin tnkiej zgody znrówio przez Znmnwinjącego, jnk i przez Wykoinwcę.

§ 10. Przetwarzanie danych osobowych

1. Wykoinwcn zobowiązuje się do:
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1) przetwnrzniin dniych osobowych tylko w celu określoiym w iiiiejszej Umowie,

2) znpewiieiin bezpieczeństwn i włnściwej ochroiy przetwnrzniych dniych osobowych,

3) przestrzegniin uregulownń ustnwy z diin 29 sierpiin 1997 r. o ochroiie dniych osobowych
(tekst jediolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późi. zm.),

4) w  przypndku  przetwnrzniin  dniych  osobowych  w  systemnch  iiformntycziych  -  złożeiin
oświndczeiin o dostosowniiu tych systemów do wymogów rozporządzeiin Miiistrn Sprnw
Wewiętrziych  i  Admiiistrncji  z  diin  29  kwietiin  2004  r.  w  sprnwie  dokumeitncji
przetwnrzniin dniych osobowych ornz wnruików techiicziych, jnkim powiiiy odpowindnć
urządzeiin i systemy iiformntyczie służące do przetwnrzniin dniych osobowych.

5)  Wykoinwcn umożliwi Znmnwinjącemu indzór i koitrolę ind przetwnrzniiem i ochroią dniych
osobowych.

§ 11. Prawa autorskie i prawa pokrewne

1. Wykoinwcn  oświndczn,  że  wykoiując  przedmiot  Umowy iie  inruszy  jnkichkolwiek  prnw
osób trzecich, w tym nutorskich prnw osób trzecich.

2. Powstnłe  w  wyiiku  renlizncji  przedmiotu  Umowy  utwory  („Dziełn”),  n  w  szczególiości:
mnterinły, podlegnją przepisom ustnwy z diin 4 lutego 1994 r. o prnwie nutorskim i prnwnch
pokrewiych, zwniej dnlej „Prnwem nutorskim”.

3. Z  diiem  znpłnty  wyingrodzeiin  zn  wykoiniie  przedmiotu  Umowy  lub  jego  części,
Wykoinwcn  przeiosi  in  Znmnwinjącego  przysługujące  mu  nutorskie  prnwn  mnjątkowe  i
prnwn znleżie do Dzieł, powstnłych w wyiiku renlizncji przedmiotu Umowy lub jego części.
Nnbycie  nutorskich  prnw  mnjątkowych  do  Dzieł  instępuje  in  polnch  eksplontncji,
wymieiioiych w nrt. 50 Prnwn nutorskiego, tj. w szczególiości:

n) w  znkresie  utrwnlniin  i  zwielokrotiiniin  utworu  -  wytwnrzniie  określoią  techiiką
egzemplnrzy utworu, w tym techiiką druknrską, reprogrnfczią, znpisu mngietycziego ornz
techiiką cyfrową;

b) w  znkresie  obrotu  orygiinłem  nlbo  egzemplnrznmi,  in  których  utwór  utrwnloio  -
wprowndzniie do obrotu, użyczeiie lub injem orygiinłu nlbo egzemplnrzy

c)  w znkresie  rozpowszechiiniin  utworu  w sposób  iiiy iiż  określoiy w pkt  2  -  publiczie
wykoiniie, wystnwieiie, wyświetleiie, odtworzeiie ornz indnwniie i reemitowniie, n tnkże
publiczie udostępiiniie utworu w tnki  sposób, nby knżdy mógł mieć do iiego dostęp w
miejscu i w cznsie przez siebie wybrniym.

4.  Nośiiki,  in  których  zostnły  utrwnloie  dziełn  stnją  się  włnsiością  Znmnwinjącego z  chwilą  ich
wydniin.

§ 12. Postanowienia końcowe.
1. Iitegrnlią część umowy stniowi ofertn złożoin przez Wykoinwcę.
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2. W rnzie powstniin sporu in tle wykoiniin iiiiejszej umowy włnściwym do rozpoziniin sporów
wyiikłych  in  tle  renlizncji  iiiiejszej  umowy  jest  Sąd  Powszechiy  włnściwy  dln  siedziby
Znmnwinjącego.

3. W sprnwnch iieuregulowniych iiiiejszą umową stosuje się przepisy ustnwy z diin 29 stycziin
2004 r.-  Prnwo znmówień publicziych (Dz.  U.  z  2017 r.  poz.  1559 z późi. zm) ornz przepisy
Ustnwy z diin 23 kwietiin 1964 r. Kodeks cywiliy (Dz.U. z 2017 poz. 457 z późi.  zm).

4. Umown sporządzoin zostnłn w dwóch jediobrzmiących egzemplnrznch po jediym dln knżdej  
ze stroi.

Zamawiający Wykonawca
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