
 

  Załącznik Nr 5 do SWZ 
 
 

U  M  O  W  A     Nr  ……/21   (Projekt umowy) 
 

zawarta dnia ……………….. roku pomiędzy Zespołem Szkół Leśnych w Biłgoraju  
z siedzibą: ul. Polna 3, 23-400 Biłgoraj, NIP: 918-10-20-263, REGON: 000124340, 
reprezentowanym przez:  
 

Barbarę Serafin – Dyrektora ZSL w Biłgoraju 
 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

  a 

…………………………………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym bez negocjacji  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) o następującej 
treści: 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji sukcesywną dostawę mięsa, 

produktów mięsnych i wędlin do kuchni internatu Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju,  
zwanych dalej „artykułami”, do magazynu internatu Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju 
przy ul. Polna 3. 

2. Szczegółowy zakres zamówienia, w tym ceny jednostkowe „artykułów”, zawarte  
są w złożonym przez Wykonawcę formularzu cenowym, który stanowi integralną 
część umowy. 

3. Zamawiający zastrzega, że ilości danego artykułu określone w Szczegółowym opis 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego (który 
to także stanowi integralną część umowy) jak i określone w Formularzu cenowy  
są ilościami uśrednionymi. Ilości faktycznie zamawiane będą uzależnione  
od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Realizacja zamówienia następować będzie 
według faktycznych potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówień. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo realizacji dostaw w ilości mniejszej niż podana  
w ww. dokumentach. Minimalna realizacja ilościowa to 70 % przedmiotu zamówienia. 
Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania przesunięć ilościowych 
pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi, jeśli wynika to z potrzeb 
Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
Przesunięcia nie spowodują przekroczenia maksymalnej wartości brutto wskazanej  
w § 2 ust. 2 umowy. 

4. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze z tytułu niezłożenia 
i niezrealizowania przez Zamawiającego ilości artykułów wskazanych w Formularzu 
cenowym jak i Szczegółowym opis przedmiotu zamówienia na poziomie wyższym niż 70% 
maksymalnej wartości brutto umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy 
poszczególnymi pozycjami asortymentowymi stanowiącymi przedmiot umowy przy 
zachowaniu następujących warunków: 
1) przesunięcia wynikają z potrzeb Zamawiającego, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy, 



 

2) przesunięcia nie mogą przekroczyć 20 % ilości danej pozycji asortymentowej i będą 
dokonywane w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w formularzu cenowym załączniku 
do niniejszej umowy, 

3) przesunięcia nie spowodują przekroczenia maksymalnej wartości brutto wskazanej  
w § 2 ust. 2 umowy. 

§ 2 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie (za rzeczywiście wykonane dostawy), 

które będzie stanowiło iloczyn ceny jednostkowej, wskazanej w formularzu cenowym dla 
danego asortymentu i ilości faktycznie dostarczonych „artykułów”, stanowiących 
przedmiot niniejszej umowy, przy zachowaniu niezmiennych w całym okresie 
obowiązywania umowy cen jednostkowych netto określonych przez Wykonawcę w ofercie, 
z zastrzeżeniem postanowień ust. 4. 

2. Maksymalna wartość umowy wyniesie zgodnie ze złożoną ofertą - ………………….. zł 
brutto. 

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonywania niniejszej umowy obejmuje 
wszelkie koszty poniesione w związku z realizacją umowy. 

4. Ceny jednostkowe „artykułów” podane przez Wykonawcę w formularzu cenowym 
mogą ulec podwyższeniu jedynie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów  
i usług. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  
w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury Vat.  

6. Zamawiający informuje, że zgodnie ustawą z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), 
będzie regulował płatność, o której mowa w ust. 5, stosując mechanizm split payment 
(płatność podzielona) na rachunki bankowe Wykonawcy ujawnione w elektronicznym 
wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (biała 
lista podatników VAT). 

7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT na: 
  Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju, ul. Polna 3, 23-400 Biłgoraj   (NIP: 918-10-20-263). 

Wykonawca ma obowiązek wskazać na fakturze jako płatnika Zespół Szkół Leśnych  
w Biłgoraju i zamieścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. 

§ 3 
1. Wytworzenie towaru, sposób opakowania i transportu muszą spełniać wymagania 

obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego, w szczególności: 
1) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r w sprawie 

znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (DZ. U. z 2015 r.,  
poz. 29 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 
r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów 
paczkowanych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021, poz. 481), 

2) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 
(tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r., poz. 630 z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (tekst 
jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1753 z późn. zm.). 



 

4) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. 
z 2020r., poz. 2021 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz 
rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
28  stycznia  2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołania Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności 
oraz ustanowienia procedur w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L 
2002.31.1), 

5) rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.  
w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 2008.354.16 z późn zm.), 

6) rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG 
(Dz. U. UE L 2004.338.4), 

7) rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 
2004.139.1). 

2. Do obowiązków Wykonawcy ponadto należy: 
1) dostarczenie do siedziby Zamawiającego „artykułów” własnym transportem, na 

własny, koszt, w terminach, asortymencie i ilościach zgodnie z bieżącym 
zapotrzebowaniem Zamawiającego, 

2) rozładowanie asortymentu/ towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
3) dostarczenie artykułów spożywczych odpowiednim środkiem transportu (w 

szczególności mrożonki chłodnią), spełniającym obowiązujące wymogi sanitarne i 
dopuszczonym decyzją właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej do 
przewozu tych artykułów będących przedmiotem zamówienia. Osoby wykonujące 
dostawę muszą legitymować się aktualnym zaświadczeniem lekarskim do celów 
sanitarno-epidemiologicznych, które będą okazywać na każde żądanie 
Zamawiającego, 

4) dostarczane artykułów spożywczych zgodnie z zamówieniem. W przypadku 
stwierdzenia podczas odbioru dostawy produktu o nienależytej jakości lub dostarczenia 
towarów niezgodnie z zamówieniem Wykonawca zobowiązuje się do wymiany 
wadliwego towaru we własnym zakresie i na własny koszt lub dostarczenia towaru 
zgodnie z zamówieniem w ciągu 1 godziny od momentu stwierdzenia wad przez 
Zamawiającego. W przypadku reklamacji dokonanej po odbiorze (bez udziału 
Wykonawcy) obowiązują zapisy § 6 ust. 1 umowy. 

 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać „artykuły” sukcesywnie od 1 września 2021 r.  

do dnia 30 czerwca 2022 r., w ilościach określonych każdorazowo przez Zamawiającego. 
2. Termin obowiązywania umowy może ulec skróceniu do dnia wykorzystania całkowitego 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 2 ust. 2 umowy, o ile nastąpi to przed                 
30 czerwca 2022 r., co nie wymaga zmiany umowy. 

3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w dni robocze w terminie ……. dni roboczych / 
dnia roboczego (zgodnie z zaoferowanym terminem dostawy w ofercie) od dnia 
przekazania zamówienia telefonicznie, faxem bądź mailem - od poniedziałku do piątku 
między godziną 6:30 a 7:00 w ilościach i asortymencie zależnym od potrzeb 



 

Zamawiającego wskazanym w zamówieniu.  
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia na dzień przed dostawą korekty ilości 

dostarczanych „artykułów”, co nie powoduje powstania żadnych roszczeń po stronie 
Wykonawcy. 

5. Dostarczenie mniejszej ilości „artykułów” spowoduje odpowiednie zmniejszenie 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 5 
1. Wydanie „artykułów” obejmuje rozładunek w miejscu dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 

1 niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia „artykułów” zgodnie z wymaganiami 

i procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności. 
3. Wykonawca zabezpieczy należycie „artykuły” na czas przewozu i poniesie całkowitą 

odpowiedzialność za przewożony asortyment. 
4. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie 

transportu wyżej wymienionych „artykułów” oraz poniesie z tego tytułu wszelkie skutki 
prawne. 

5. Wykonawca udziela gwarancji na przydatność do spożycia dostarczonych „artykułów”. 
 

§ 6 
1. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego jakości dostarczonego „artykułu” 

ustala się następujący sposób postępowania: 
1) Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o reklamacji dostarczonego 

„artykułu”, 
2) Wykonawca w ciągu jednego dnia roboczego zapewni dostawę nowych „artykułów” 

w ilości odpowiadającej ilości reklamowanych „artykułów”. 
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z wymianą „artykułów” 

o zakwestionowanej jakości na „artykuły” wolne od wad. 
 

§ 7 
1. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego niezwłocznie, wzajemnie informują się 

o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej 
umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić – zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn zm.).  

2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych 
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy. 

 

§ 8 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony zobowiązują  się 



 

zapłacić kary umowne z następujących tytułów i wysokości: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 2 w razie odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy chyba, że za 
okoliczności stanowiące podstawę odstąpienia winę ponosi wyłącznie Zamawiający, 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 2 ust. 2 w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, 
chyba że za okoliczności stanowiące podstawę odstąpienia winę ponosi wyłącznie 
Wykonawca. 

3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku zwłoki w dostawie 
„artykułów” zgodnie z § 4 ust. 3 umowy - w wysokości 10 % wartości ceny brutto 
dostawy, której dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki, 

4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku zwłoki                          
w wymianie „artykułów” o zakwestionowanej jakości na „artykuły” wolne od wad w 
wysokości 10% wartości ceny brutto dostawy, której dotyczy zwłoka, za każdy dzień 
zwłoki,  

2. Każde ze zobowiązań określonych w ust. 1 jest samodzielne i Zamawiający jest uprawniony 
do dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń wskazanych w tym 
postanowieniu, zarówno wszystkich łącznie, jak i każdej z osobna z tym, że łączna wartość 
tych kar nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto określonej w § 2 ust. 2. 

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia przysługującej mu kary umownej z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia.   

4. Wykonawca ma prawo naliczania ustawowych odsetek w przypadku opóźnienia w zapłacie 
wynagrodzenia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z powodu co najmniej 
dwukrotnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w § 4 ust. 3 w terminie 
14 dni od ujawnienia przyczyny stanowiącej jego podstawę. Odstąpienie będzie miało 
formę pisemną i będzie zawierało uzasadnienie. 

6. W przypadku określonym w ust. 5 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu należycie wykonanej części umowy. 

7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającą z niniejszej umowy. 
 

§ 9 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w każdym czasie jej trwania, 

ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdyby Wykonawca min. dwukrotnie 
dostarczył „artykuły” nieodpowiadające obowiązującym normom jakościowym  
lub niezgodnie z warunkami określonymi w zamówieniu dokonanym przez 
Zamawiającego, albo min. dwukrotnie nie dokonał wymiany „artykułów” o 
zakwestionowanej jakości na „artykuły” wolne od wad. 



 

2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu należycie wykonanej części umowy. 

 

§ 10 
1. Zamawiający oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy 

- Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności (nie prowadzących do modyfikacji 
ogólnego charakteru umowy): 
1) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

może nastąpić w przypadku okoliczności związanych z wystąpieniem koronowirusa 
COVID-19 (wywołanego wirusem SARS-CoV-2) które mogą wpłynąć lub wpływają 
na należyte wykonanie umowy (np. wprowadzenie nauczania zdalnego – 
wyłączającego funkcjonowanie kuchni internatu lub innych okoliczności 
wyłączających funkcjonowanie internatu) o czas wystąpienia tych okoliczności 
(termin wydłużający termin realizacji począwszy od 1 września 2022 r.), 

2) przedłużenia terminu wykonania zamówienia o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 
może nastąpić z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków epidemii 
koronowirusa COVID-19 (wywołanego wirusem SARS-CoV-2), w sytuacji kiedy 
zakres tych skutków uniemożliwia lub utrudnia należyte wykonanie umowy, o czas 
wystąpienia tych skutków (termin wydłużający termin realizacji począwszy od 1 
września 2022 r.), 

3) przedłużenia terminu wykonania zamówienia o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 
może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą  
należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe  
do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: 
pandemii, epidemii, wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty 
władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności 
siły wyższej (termin wydłużający termin realizacji począwszy od 1 września 2022 r.), 

4) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany 
stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie 
brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę 
stawki podatku, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i 
zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej 
stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany 
stawki podatku jeszcze nie wykonano; 

5) zmiany cen jednostkowych netto poszczególnych artykułów wskazanych  
w formularzu cenowym według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych  
dla żywności i napojów bezalkoholowych opublikowanego przez Główny Urząd 
Statystyczny w Biuletynie Statystycznym GUS w danym miesiącu. Waloryzacja o 



 

której mowa wyżej jest dopuszczalna w razie spełnienia łącznie następujących 
warunków:  

a) złożenia pisemnego wniosku przez stronę, przy czym każda ze stron ma prawo do 
dwukrotnej waloryzacji na swoją korzyść,  

b) upływu trzech miesięcy od rozpoczęcia realizacji umowy, albo od poprzedniego 
wniosku tej strony - jeżeli jest to druga waloryzacja, 

przy czym możliwa waloryzacja przeprowadzana będzie poprzez zastosowanie 
wskaźnika GUS na dzień złożenia wniosku w odniesieniu do cen z dnia złożenia 
wniosku. 

2. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4 umowy mogą zostać 
dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których 
wynikają te zmiany. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Strony mogą 
wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

4. Wszelkie zmiany przewidziane i nie przewidziane w niniejszej umowie jak i uzupełnienia 
niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 11 
1. Rozliczenia za dostarczane sukcesywnie zgodnie ze składanymi zamówieniami  „artykuły” 

następować będą na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę po skutecznym 
dokonaniu dostawy. 

2. Ceny jednostkowe brutto „artykułów”, na fakturach, muszą odpowiadać cenom 
jednostkowym brutto „artykułów” zawartym w formularzu cenowym. 

3. Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, 
po każdorazowym dostarczeniu poszczególnych partii „artykułów” w terminie 14 dni 
od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Zamawiający zapłaci za rzeczywiste ilości odebranych „artykułów” po potwierdzeniu ilości 
dostarczonych artykułów przez upoważnionego pracownika jednostki organizacyjnej 
Zamawiającego. 

§ 12 
1. Dla celów związanych z wykonaniem umowy, Strony wskazują następujące dane 

kontaktowe oraz osoby upoważnione do kontaktu: 
Zamawiający: ………………….,  
adres e-mail:  …………………………….., tel. ………………………………………. 
Wykonawca: ................................, 
adres e-mail:  …………………………….., tel. ………………………………………. 

2. Zmiana adresu korespondencyjnego lub osoby upoważnionej do kontaktu, nie wymaga 
zmiany umowy. Strona, która zmieni adres jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić 
o tym na piśmie drugą Stronę podając nowy adres korespondencyjny lub wskazując dane 
osoby upoważnionej do kontaktu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku wszelka 



 

korespondencja kierowana na poprzedni adres korespondencyjny znany Stronie będzie 
uznawana za skutecznie doręczoną. 

 

§ 13 
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca, ze skutkiem na koniec 
miesiąca, od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku nie 
ma zastosowania § 8 ust. 1 pkt 2, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 14 
1. Powierzenie wykonania części zamówienia osobom trzecim, podwykonawcom wymaga 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, 

osób trzecich w takim samym stopniu jak za własne. 
 

§ 15 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. 

2. Wszelkie ewentualne, powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy, spory rozstrzygać 
będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających  
w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji 
dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie  
z obowiązujących przepisów prawa 
 

§ 16 
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy  
 
 

Wykonawca  Zamawiający 
 

…………………………  ………………………… 

 


