
zał. nr 3 – wzór umowy

Umowa Nr ………
zawarta  w  dniu  ..........................  w  Lublinie,  pomiędzy  Gminą  Lublin
z siedzibą w Lublinie, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 9462575811,
Regon: 431019514, reprezentowaną przez:
mgr Beatę Teter, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie. ul.
Szkolna 6, 20-124 Lublin

zwanym w dalszej części umowy  „Zamawiającym”

a
……………………

……………………

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie konkursu ofert
zgodnie z  załącznikiem do Zarządzenia nr 10/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 z
dnia  12-07-2022  r.   zawarta  została  umowa  o  następującej  treści:

§ 1
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem  umowy  jest  sukcesywna  usługa  cateringowa  dla  uczniów  Szkoły
Podstawowej nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie. ul. Szkolna 6, 20-124 Lublin.

2. Zakres zamówienia obejmuje sukcesywną usługę cateringową obejmującą do 11 200
obiadów, przez którą rozumie się przygotowanie, dowóz, wydawanie posiłków wraz z
dbaniem o czystość dla uczniów Szkoły Podstawowej nr  19 im. Józefa Czechowicza
w Lublinie (z zachowaniem norm żywieniowych dla uczniów szkoły podstawowej).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 – szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia.

4. Miejscem dostawy obiadów jest Szkoła Podstawowa nr  19 im. Józefa Czechowicza
w Lublinie, ul. Szkolna 6, 20-124 Lublin

5. Wykonawca oświadcza, iż:
1) posiada aktualny wpis potwierdzający, iż Zakład Wykonawcy wpisany jest do

rejestru  zakładów  podlegających  urzędowej  kontroli  Państwowej  Inspekcji
Sanitarnej – nr wpisu ………………….;

2) dysponuje minimum 1 środkiem transportu zatwierdzonym przez właściwego
Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  do  przewozu  środków
spożywczych (przygotowanych posiłków).

§ 2
Termin realizacji umowy

1. Termin realizacji przedmiotu umowy:
1) od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022r.

2.  Zamawiający informuje, iż w miesiącu lipcu lub sierpniu realizacja usługi może zostać
ograniczona lub nierealizowana.

KG.261.5.2022 zał. nr 3– wzór umowy Str. 1 z 8



§ 3
Wartość umowy

1. Łączna  wartość  zamówienia  nie  może  przekroczyć  kwoty:  ………………….  zł  brutto
(słownie brutto: ………………….).

2. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  za  faktycznie  zrealizowany
przedmiot zamówienia w wysokości  obliczonej na podstawie ceny jednego obiadu
wskazanego w ust. 3.

3. Koszt przygotowania, dostarczenia oraz wydania jednego obiadu zgodnie z zał. nr 6 do
niniejszej umowy wynosi ……...............zł brutto (słownie: ………………………………....zł) w
tym  ……….…%  podatku  VAT,  tj.  …………………...……zł  (słownie:  ……………………………...
………………..……………..…………………….……. zł).

4. Kwota  wymieniona  w  ust.  3  obejmuje  wszystkie  koszty  związane
z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania, a w szczególności:

1) koszt produktów,
2) koszt przygotowania posiłków
3) koszt dowozu posiłków do Szkoły;
4) koszt wydawania obiadów wraz z dbaniem o czystość.

5. Realizacja  przedmiotu  umowy  w  wartości  mniejszej  niż  określona  w  ust.  1,  nie
stanowi zmiany umowy i nie skutkuje żadnymi sankcjami wobec Zamawiającego, pod
warunkiem zmniejszenia wartości umowy o łączną wartość nieprzekraczającą 40 %
kwoty wskazanej w ust. 1, z jednoczesnym uwzględnieniem ust. 6.

6. Przedmiot zamówienia,  tj.  ilość posiłków została przez Zamawiającego wskazana z
należytą  starannością.  Z  uwagi  na  występującą  w kraju  sytuację  epidemiologiczną
może  nastąpić  czasowe  zawieszenie  lub  ograniczenie  funkcjonowania  jednostek
oświatowych,  w  tym  Zamawiającego.  Przedmiotowe  czasowe  zawieszenie  lub
ograniczenie  funkcjonowania  jest  zdarzeniem  niezależnym  od  Zamawiającego,  jak
również  niedającym  się  przewidzieć.  Mając  powyższe  na  względzie,  w  przypadku
wystąpienia  czasowego  zawieszenia  lub  ograniczenia  funkcjonowania
Zamawiającego,  które zostaną wprowadzone na podstawie obowiązujących w tym
zakresie  przepisów  prawa,  Zamawiający  niezwłocznie  informuje  o  tym  fakcie
Wykonawcę  wskazując  co  najmniej:  informację  o  czasowym  zawieszeniu  lub
ograniczeniu funkcjonowania.

7. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się o
fakcie  odmowy  dokonania  zmiany  umowy  przez  Wykonawcę  w  związku  z
okolicznościami  o  których  mowa  w  ust.  6.  Odstąpienia,  o  którym  mowa  wyżej,
dokonuje się poprzez złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu.

§ 4
Warunki płatności i dane do faktury

1. Należność za wykonanie i dostawy posiłków będzie płatna przelewem  w terminie 14
dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT zgodnie z ilością rzeczywiście
dostarczonych  obiadów  w okresach  miesięcznych,  w oparciu  o  cenę jednostkową
obiadu wskazaną w § 3 ust. 3 .

2. W miesiącu grudniu ilość wydanych obiadów ustali się według stanu obecności dzieci
na dzień 28.12.2022 r. i poda ten stan do końca miesiąca, w celu wystawienia faktury
VAT w tym dniu z terminem zapłaty do 31.12.2022 r.
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3. Dane do faktury: 
Nabywca:  Gmina  Lublin,  Plac  Króla  Władysława  Łokietka  1,  20-109  Lublin,  
NIP:  9462575811.  Odbiorca:  Szkoła  Podstawowa  nr  19  im.  Józefa  Czechowicza
w Lublinie, ul. Szkolna 6, 20-124 Lublin.

4. Z  tytułu  realizacji  zamówienia  Wykonawca  oświadcza,  iż wyśle/nie  wyśle*
ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób , o którym mowa w art.  4 ust.1
ustawy  z  dnia  z  dnia  9  listopada  2018  r.  o  elektronicznym  fakturowaniu  w
zamówieniach  publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz
partnerstwie  publiczno-prywatnym  (Dz.  U  z  2018  r.  poz.  2191)
z  uwzględnieniem  właściwego  numeru  GLN  ………….. Zamawiającego.  
* niepotrzebne skreślić 

§ 5
Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone
Zamawiającemu  i  osobom  trzecim  korzystających  z  posiłków  dostarczanych  przez
Wykonawcę  z  wyłączeniem  szkód  wynikających  z  okoliczności,  za  które  wyłączną
odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

2. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-
epidemiologiczne  w  zakresie  personelu  i  warunków  produkcji  oraz  weźmie
odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

3. W przypadku wystąpienia zatruć spowodowanych złą jakością posiłków Wykonawca
zobowiązany  jest  pokryć  wszelkie  koszty  dotyczące  leczenia  i  przeprowadzenia
wszelkich koniecznych zabiegów sanitarnych, w tym dezynfekcji i dezaktywacji oraz
do  wypłaty  wszelkich  roszczeń  odszkodowawczych  będących  wynikiem  zatrucia,
kierowanych do poszkodowanych.

4. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Zamawiającego o
zagrożeniach dla ciągłości dostaw objętych zamówieniem.

§ 6
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod
rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 454 ust. 2
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  z  zastrzeżeniem  zmian  wprowadzonych  na
podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy w zakresie odnoszącym się do:
1) ceny jest dopuszczalna w przypadku:

a) zmiany  obowiązującej  stawki  podatku  od  towarów  i  usług  oraz
podatku akcyzowego,

b) zaistnienia sytuacji  o której mowa w § 3 ust. 6 to jest zmniejszenie
ilości  zamawianych  dziennych  posiłków  wraz  ze  zmniejszeniem
wysokości  wynagrodzenia  w  przypadku  czasowego  zawieszenia  lub
ograniczenia  funkcjonowania  jednostki  oświatowej  objętej  niniejszą
umową  ze  względu  na  sytuację  epidemiologiczną  na  obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) liczby  dzieci  uczęszczających  do  Szkoły  wraz  z  jednoczesną  zmianą
zamawianych obiadów;
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3) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, w przypadku, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym wraz z jednoczesnym
zmniejszeniem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy;

4) zmiany miejsca i/lub godzin dostaw i wydawania obiadów.
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:

1)  ad pkt 1) – w zakresie ceny dopuszczalne są na następujących warunkach: 
a) ad lit. a) – w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług

oraz podatku akcyzowego stosownie do stawki ustalonej w przepisach
prawa  obowiązującego  w  okresie  trwania  umowy,  pod  warunkiem
wskazania  przez  Wykonawcę,  że  zmiany  te  mają  wpływ  na  koszty
wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem i  wskazaniem
procentowego wzrostu tych cen. Jednocześnie Zamawiającemu będzie
przysługiwać  prawo  żądania  dalszych  wyjaśnień  wraz  z
przedstawieniem  dalszych  dokumentów  celem  stwierdzenia
dopuszczalności,  zmiany  cen  jednostkowych  za  realizację  usług
związanych z przedmiotem zamówienia.

b) ad  lit.  b)  w  przypadku  czasowego  zawieszenia  lub  ograniczenia
funkcjonowania  jednostki  oświatowej  objętej  niniejszą  umową  ze
względu na  sytuację  epidemiologiczną  na  obszarze  Rzeczypospolitej
Polskiej zmniejszeniu ulegnie ilość zamawianych  dziennych zestawów
posiłków wraz  ze  zmniejszeniem  wysokości  wynagrodzenia,  zakres
zmian  będzie  proporcjonalny  do  okresu  czasowego  zawieszenia  lub
ograniczenia  funkcjonowania  jednostki  oświatowej  objętej  niniejszą
umową. 

2) ad pkt 2) w przypadku zmiany ilości dzieci uczęszczających do Szkoły zmianie
ulegnie ilość zamawianych obiadów wraz z proporcjonalną zmianą wysokości
wynagrodzenia, zakres zmian będzie proporcjonalny do  okoliczności, z jakich
wynikać będzie uzasadniona potrzeba Zamawiającego wynikająca ze zmiany
liczby dzieci uczęszczających do Szkoły. 

3) ad  pkt  3)  zmniejszenie  zakresu  przedmiotu  umowy  w  granicach
uzasadnionego  interesu  publicznego  wraz  z  zmniejszeniem  wynagrodzenia
Wykonawcy  określonego  w  §  5  ust.  1  umowy,  odpowiednio  do  wartości
zmniejszonego zakresu zamówienia;

4) ad pkt 4) zmiana  miejsca i/lub godzin dostaw i wydawania obiadów nastąpi w
przypadku zmiany organizacji trybu pracy Szkoły.

4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 7
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy

w wysokości 15 % wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy,

2) w przypadku dostawy posiłków niespełniających  wymagań  jakościowych,  o
których mowa w pkt VI, ppkt 1 lub gramatur i kaloryczności określonej w pkt
II,  ppkt 1 załącznika nr 4 do niniejszej umowy - w wysokości 40 % wartości
zamówionych obiadów;

3) w  przypadku  dostawy  posiłków  niespełniających  wymagań  ilościowych,  o
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których  mowa  w  pkt  II,  ppkt  2  i  3  załącznika  nr  4  do  niniejszej  umowy
- w wysokości 40 % wartości zamówionych obiadów;

4) w  przypadku  dostawy  posiłków  niezgodnych  z  ustalonym  jadłospisem,  o
którym  mowa  w  pkt  VIII,  ppkt  5  załącznika  nr  4  do  niniejszej  umowy
- w wysokości 40 % wartości zamówionych obiadów;

5) w przypadku wystąpienia sytuacji, o której  mowa w pkt IX oraz pkt XI ppkt 11
załącznika  nr  4  do  niniejszej  umowy  -  tj.  w  przypadku  zwrotu  obiadów  –
każdorazowo w wysokości 3% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1
niniejszej umowy za każdy stwierdzony przypadek;

6) w przypadku realizacji przedmiotu umowy w sposób niezgodny z załącznikiem
nr 4 do niniejszej umowy, za każdy przypadek nieopisany w pkt 1-6 niniejszego
ustępu  w  wysokości  3  % wartości  umowy  brutto  określonej  w  §  3  ust.  1
niniejszej umowy;

7) w  przypadku  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia
należnego  podwykonawcom  z  tytułu  zmiany  wysokości  wynagrodzenia,  o
której  mowa  w  art.  439  ust.  5  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,
Wykonawca  zobowiązany  będzie  zapłacić  Zamawiającemu  karę  umowną  w
wysokości  10%  kwoty  zwiększenia  wynagrodzenia  Wykonawcy  za  okres
świadczenia usług, za który Wykonawca nie dokonał wymaganej przepisami
prawa waloryzacji wynagrodzenia podwykonawców; 

8)  w przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa w § 3 ust. 7 Umowy - 20
% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

9)  w  przypadku  naruszania  warunków  umowy  w  zakresie  zatrudniania
pracowników określonych w § 9 ust. 1 w wysokości 0,3 % wartości umowy
brutto  określonej  w  §  3  ust.  1  niniejszej  umowy  za  każdy  stwierdzony
przypadek;

10) w  przypadku  naruszania  warunków  umowy  w  zakresie  zatrudniania
pracowników określonych w § 9 ust. 2 w wysokości 0,1 % wartości  umowy
brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki;

11)w przypadku naruszania warunków umowy w zakresie wskazanym w § 1 ust. 5
w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy za każdy stwierdzony przypadek;

2. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącanie  kar  umownych  z  przysługującego  mu
wynagrodzenia.  W  przypadku  braku  możliwości  potrącenia  kary
z wynagrodzenia Wykonawcy, kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy noty księgowej określającej wysokość kar umownych.

3. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  za  odstąpienie  od  umowy
z przyczyn zależnych od  Zamawiającego w wysokości 15 % wartości umowy brutto
określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy z zastrzeżeniem, sytuacji określonej w § 8
ust. 1 oraz § 3 ust. 7.

4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
kar umownych na zasadach ogólnych.

5. Maksymalna łączna wysokość  kar,  o  których mowa w niniejszym §,  których mogą
dochodzić  strony,  nie  może  przekroczyć  30%  wartości  wynagrodzenia  brutto
wskazanego w § 3 ust. 1.

§ 8
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy:
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1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 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  zagrozić  podstawowemu  interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) dokonano  zmiany  umowy  z  naruszeniem  art.  454  i  art.  455  Pzp  –

Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy;
b) wykonawca  w  chwili  zawarcia  umowy  podlegał  wykluczeniu  na

podstawie art. 108 Pzp;
c) Trybunał  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  stwierdził,  w  ramach

procedury  przewidzianej  w art.  258 Traktatu  o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które
ciążą na niej  na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE,  dyrektywy
214/25/UE, i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający
udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej

2. W przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa w ust. 1 Wykonawca ma prawo
żądać jedynie wynagrodzenia należnego za rzeczywiście dostarczone posiłki do dnia
odstąpienia od umowy.

3. Zamawiający  może  wykonać  prawo  odstąpienia  od  umowy  z  winy  Wykonawcy
z zachowaniem uprawnień, o których mowa w § 7 ust. 1. w terminie 2 dni od dnia
zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:

1) wartość zgłaszanych przez Zamawiającego reklamacji, o których mowa w pkt
XI  ppkt  11  załącznika  nr  4  do  niniejszej  umowy przekroczy  3  %  łącznego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1;

2) Wykonawca nie rozpoczął  dostaw obiadów lub przerwał ich realizację i  nie
wznowił przez okres dłuższy niż 5 dni;

3) Wykonawca w sposób bezzasadny nie uwzględnia reklamacji Zamawiającego,
o których mowa w pkt  XI ppkt 11 załącznika nr 4 do niniejszej umowy;

4) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie Wykonawca nie wywiązuje
się z postanowień zawartej umowy.;

5) Wykonawca w trakcie realizacji umowy narusza normy i przepisy sanitarno-
epidemiologiczne,

6) w  przypadku  uchylenia,  zmiany  lub  stwierdzenia  nieważności  decyzji
administracyjnej,  wskazanej  w  §  2  ust.  5,  skutkiem  której   jest
uniemożliwienie Wykonawcy  zgodnej  z  przepisami  prawa  produkcji  oraz
dostawy posiłków – w sytuacji, gdy powyższe nastąpiło z przyczyn zależnych
od Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje uprawnienie, o którym mowa w §
7 ust. 1 pkt. 1). 

4. W razie naruszenia postanowień niniejszej Umowy każda ze stron jest uprawniona do
odstąpienia od Umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, z wyjątkiem
okoliczności wskazanych w ust. 3.

5. Odstąpienie  od  umowy  będzie  wywierało  skutek  pomiędzy  stronami  umowy
z  momentem  doręczenia  drugiej  stronie  oświadczenia  o  odstąpieniu  i  będzie
wywierało  skutek  na  przyszłość,  przy  zachowaniu  w  pełni  przez  Zamawiającego
wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o
odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z kar umownych i odszkodowania.

§ 9 
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Zatrudnianie pracowników
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zatrudnienia  na  podstawie  stosunku  pracy  osób

wykonujących czynności polegające na:
1) przygotowaniu obiadów,
2) dowozu obiadów,
3) wydawaniu obiadów wraz z dbaniem o czystość.

2. Wykonawca w terminie 10 dni, licząc od dnia zawarcia Umowy, zobowiązany jest do
przedłożenia  Zamawiającemu  dokumentów  potwierdzających  zatrudnienie  osób,
o których mowa w ust. 1 to jest:

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika na podstawie umowy o pracę lub,
2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o pracę lub,
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego

pracownika.
3. Powyższe  dokumenty  powinny  zawierać  informacje  niezbędne  do  zweryfikowania

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego
pracownika,  datę  zawarcia  umowy  o  pracę,  rodzaj  umowy  o  pracę  i  zakres
obowiązków pracownika. 

4. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 1,
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną, w wysokości określonej w § 7 ust. 1
pkt 10).

5. W  przypadku  zwłoki  w  przedłożeniu  dokumentów,  o  których  mowa  w  ust.  2
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną, w wysokości określonej w § 7 ust. 1
pkt 11).

6. Wykonawca na każdym etapie realizacji  Umowy zobligowany jest do informowania
Zamawiającego o zmianach dotyczących osób wykonujących przedmiot lub określony
zakres przedmiotu Umowy. W przypadku zmiany osób wykonujących przedmiot lub
określony  zakres  przedmiotu  Umowy,  Wykonawca w terminie  3  dni  roboczych  od
zatrudnienia nowych osób przekaże Zamawiającemu oświadczenie,  że nowe osoby
wykonujące przedmiot lub określony zakres przedmiotu Umowy są zatrudnione przez
Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę  oraz  wskazaniem
podmiotu, który je zatrudnia.

§ 10 
Podwykonawca

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcy.
2. Wykonawca  na  dzień  zawarcia  niniejszej  umowy,  zgodnie  z  informacją  złożoną  w

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym
Podwykonawcom następujące części zamówienia:
1)  ……………………………………..
2) ……………………………………..

3. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  jakość  i  terminowość  prac,  które
wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą
wykonuje przedmiot umowy, jak za własne działania i zaniechania.

§ 11 
Postanowienia końcowe
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1. Ewentualne  spory,  jakie  mogą  powstać  przy  realizacji  niniejszej  Umowy,  będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  Umową  będą  miały  zastosowanie
obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności ustawy Kodeks Cywilny
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

           ZAMAWIAJĄCY                                                            WYKONAWCA

.........................................…                                                    …………………………...
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