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Załącznik nr 8 do SWZ 

Umowa nr ZAZ.251.2.2022 -projekt 

 

 

zawarta w dniu …........................... pomiędzy : 

Powiatem Sztumskim, 82-400 Sztum, ul Mickiewicza 31, NIP: 579-223-09-29, Odbiorcą usługi 

jest: Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Żeromskiego 8,  

NIP 579-209-13-10, 

reprezentowanym przez : 

Dyrektora Zakładu: …................................................................................................, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej ZAZ: ......................................................... 

 

a 

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

reprezentowaną/ym przez : 

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

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

§ 1 

Podstawa zawarcia umowy 

Stosownie do wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

dot. wyłonienia Wykonawcy na „DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW CATERINGOWYCH DLA ZAKŁADU 

AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W SZTUMIE NA 2023 ROK”  (nr sprawy: ZAZ.251.2.2022), na 

podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych 

zwanej dalej „PZP” (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710), zwanej dalej „Pzp”, Strony zawierają umowę 

następującej treści: 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest  dostawa artykułów cateringowych do siedziby działu 

gastronomiczno-cateringowego  Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie, Barlewiczki 13 

82-400 Sztum. 

2. Przedmiotem dostawy, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu są: 

     a) Pakiet 1: Tacki i pojemniki na żywność  

b) Pakiet 2: Sztućce plastikowe i kubki jednorazowe 

c) Pakiet3:  Folie gastronomiczne 
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3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z opisem przedstawionym 

 w SWZ oraz z formularzem ofertowym i cenowym Wykonawcy, który stanowi załącznik nr  

1  do umowy jako jej integralna część. 

4. Dostarczany przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, wymaganiami i normami mającymi zastosowanie do danego wyrobu 

a szczególnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi materiałów mających kontakt 

z żywnością.  

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia posiada zgodnie z polskim prawem 

certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia ich do sprzedaży, które Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć na każde wezwanie Zamawiającego. 

 

§ 3 

Czas i miejsce realizacji umowy 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy dostawa przedmiotu zamówienia, tj.  artykułów 

cateringowych dobrej jakości do lokalizacji Zamawiającego, dział gastronomiczno-cateringowy 

ZAZ z siedzibą: Barlewiczki 13, 82-400 Sztum.  

2.  Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania niżej wymienionych warunków realizacji 

dostaw: 

a) artykuły cateringowe dostarczane będą w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia  

zamówienia przez Zamawiającego; 

b) artykuły cateringowe dostarczane będą w ilościach nie niższych niż określone  

w Formularzu cenowym w polu „Zamówienie tygodniowe w sztukach” 

3. Dostawa artykułów cateringowych obejmuje załadunek, transport i rozładunek 

dostarczanych artykułów do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. Koszty i ryzyko 

transportu ponosi Wykonawca.  

§ 4 

Okres obowiązywania umowy 

Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2023 r do dnia 31.12.2023 r. 

 

§ 5 

Cena i warunki płatności 

1. Rozliczenie finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie ilości 

i rodzaju faktycznie dostarczonych do Zamawiającego artykułów cateringowych i ich cen 

jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowo-cenowym 

odpowiednio dla danego pakietu.  

2. W czasie trwania sprzedaży promocyjnej artykułów objętych ofertą przetargową 
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Wykonawca zobowiązany jest do sprzedawania Zamawiającemu tych artykułów po cenach 

promocyjnych, jeżeli są niższe od przetargowych przez cały okres trwania promocji. 

3. Ceny jednostkowe na dostarczany towar określa załącznik nr 1 do Umowy stanowiący 

Załącznik nr 1 do SWZ tj.  Formularz cenowy Wykonawcy będący integralną częścią Umowy. 

4. Cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy oraz należne 

podatki od towarów i usług, cło (o ile występuje), ubezpieczenie, koszty transportu, paliwa, 

załadunku oraz rozładunku i dostarczenia do magazynu określonego przez Zamawiającego. 

Ceny jednostkowe brutto nie będą zwiększane w okresie obowiązywania umowy i zostały 

przyjęte zgodnie z ofertą Wykonawcy, o której mowa w § 3 ust. 3. 

5. Rozliczenie finansowe z Wykonawcą następować będzie na podstawie faktury VAT zbiorczej 

wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu każdego tygodnia kalendarzowego, na 

podstawie zrealizowanych dla Zamawiającego w danym tygodniu dostaw,   w terminie ......* 

dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury – przelewem na wskazany przez 

Wykonawcę rachunek bankowy nr............................................................................... w 

Banku.......................................* 

6. Ceny i nazwy na dokumentach dostaw oraz  na fakturach muszą odpowiadać nazwom i 

cenom zamieszczonym w formularzu ofertowym/cenowym Wykonawcy. 

7. Ceny zaoferowane w formularzu cenowym nie podlegają zmianie przez cały okres 

obowiązywania umowy z wyjątkiem przypadków wskazanych w § 9 niniejszej umowy. 

8. Za datę spełnienia świadczenia Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia w zapłacie 

należności objętych otrzymanymi fakturami. 

10. Załącznikiem do faktury będzie oświadczenie podwykonawcy bądź podwykonawców 

potwierdzające, że Wykonawca zgodnie z zawartą z nimi umową uregulował należności z 

tytułu wykonanych i odebranych dostaw. 

 

§ 6 

Odbiory towaru i gwarancja jakości dotycząca towaru 

 

1. Odbiór  artykułów będzie dokonywany w magazynie Zamawiającego w oparciu o złożone 

zamówienie i obowiązujące wymagania jakościowe. Dla określenia jakości i ilości 

odbieranych artykułów Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich bieżącej kontroli. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania w ciągu trwania umowy poboru prób 

dostarczanych artykułów cateringowych oraz ich przebadania na koszt Wykonawcy we 

właściwym laboratorium celem określenia zgodności artykułu z normami jakościowymi. 

Dwukrotny negatywny wynik badanego artykułu stanowi podstawę do odstąpienia od 
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Umowy przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający po stwierdzeniu niezgodności ilościowych albo wad jakościowych w 

momencie dostawy, odmówi przyjęcia zakwestionowanej partii artykułów i zażąda 

wymiany na towar wolny od wad i zgodny ilościowo z pierwotnym zamówieniem w 

terminie 24 godzin od chwili stwierdzenia nieprawidłowości w dostawie. Zamienna partia 

artykułów podlega odbiorowi jakościowemu i ilościowemu na takich samych zasadach jak 

dostawa pierwotna. 

4. W przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z zamówieniem lub niewłaściwej jakości 

bądź niedostarczenia zamówionych artykułów, a także nie dokonania niezwłocznej ich 

wymiany na artykuły właściwe, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego 

towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają 

Wykonawcę. 

5. Podane w załącznikach ilości produktów w poszczególnych pakietach są szacunkowe i mogą 

ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości dostarczanych 

artykułów cateringowych może wynikać z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, np. 

zmniejszenia/zwiększenia liczby żywionych osób i nie może stanowić podstaw do zgłaszania 

roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw. 

Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych 

zmniejszeniem ilości i wartości dostaw. 

 

§ 7 

Podwykonawstwo  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście.  

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy 

podwykonawcy.  

3. Powierzenie wykonania pracy osobie trzeciej może nastąpić jedynie za uprzednią zgodą 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje Podwykonawcę tylko wtedy, gdy kwalifikacje i 

doświadczenie Podwykonawcy będzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do 

podzlecenia.  

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla podwykonawcy mniej korzystny niż prawa 

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane w niniejszej umowie.  

6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię za zgodność z oryginałem 

zawartej umowy z podwykonawcą.  
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7. Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca zapewnia, 

że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy.  

8.  Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec 

Podwykonawców, jak również za zobowiązania Podwykonawców wobec osób trzecich. 

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie 

1. Strony postanawiają, że oprócz okoliczności wymienionych w tytule XV Kodeksu cywilnego 

oraz art. 456 Prawa zamówień publicznych, przysługuje im prawo odstąpienia od umowy 

lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia w następujących przypadkach: 

1) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy, 

b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania umowy lub 

nie zrealizował dwóch zamówionych dostaw, 

c) Wykonawca nieterminowo realizuje dostawy towaru lub dostarcza towar złej 

jakości, 

d) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2) Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dokonuje zapłaty za 

faktury dostarczone przez Wykonawcę w okresie dłuższym niż 90 dni licząc od terminu 

zapłaty ustalonego w § 5 ust. 5. 

2. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia powinno nastąpić w formie 

pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 456 Prawa 

zamówień publicznych Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 9 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 Prawa zamówień publicznych przewiduje możliwość 

wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: 

1) zmiany wysokości stawki podatku VAT, 

2) w przypadku wycofania z obrotu lub zaprzestania produkcji asortymentu będącego 

przedmiotem niniejszej umowy - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania 

odpowiednika asortymentu będącego przedmiotem umowy w ramach tego samego 

gatunku, tych samych cech, walorów itp. oraz spełniającego wymagania, o których mowa 
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w § 2 pkt. 2 umowy - o tej lub niższej cenie jak określono w formularzu cenowym, który 

stanowi załącznik nr ….. do umowy*. Wykonawca, w przypadku zaistnienia tego typu 

zdarzeń, każdorazowo pisemnie informuje Zamawiającego, załączając odpowiednie 

dokumenty potwierdzające zaistnienie w/w faktów. 

3) zmianą w obowiązujących przepisach prawnych, 

4) udziału podwykonawcy (lub jego zmiany) na etapie realizacji umowy, jeżeli Wykonawca 

przestawi oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 

wobec tego podwykonawcy; 

5) zmiany zakresu podwykonawstwa; 

6)  wynagrodzenie Wykonawcy może zostać odpowiednio zmienione w wysokości 

wynikającej ze zmiany wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 

publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny (dalej jako wskaźnik GUS) za II kwartał, 

przy czym: 

a) minimalny poziom zmiany wskaźnika GUS, w wyniku którego wynagrodzenie 

Wykonawcy może zostać zmienione wynosi 5%, w stosunku do wskaźnika wzrostu 

(spadku) cen towarów i usług konsumpcyjnych (poziom zmiany ceny) 

publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny po upływie 6 miesięcy od dnia 

podpisania umowy, 

b) strony nie przewidują zmiany wynagrodzenia w ciągu pierwszych 6 miesięcy od dnia 

podpisania umowy, 

c) w kolejnych miesiącach wynagrodzenie może podlegać zmianie w wysokości 

wynikającej ze wskaźnika wzrostu GUS za poprzednie półrocze z zastrzeżeniem tiret 

a, 

d) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, wynosi łącznie 15% wartości 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają akceptacji obu stron i formy pisemnego 

aneksu, pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne obrazujące wpływ zmiany cen materiałów 

lub kosztów na koszt wykonania zamówienia. Zamawiający ma prawo żądać okazania 

dokumentów potwierdzających terminy zamawiania i płatności za artykuły spożywcze.  

4. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w pkt 3, wyznaczy datę 

podpisania aneksu;  

5. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności 

realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy. 
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§ 10 

Zwłoka i kary umowne 

1. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kar umownych odrębnie dla każdej części 

zamówienia w następujących wypadkach i wysokościach:  

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, dla której ustalono termin dostawy 

artykułów spożywczych określony w § 1 ust. 1, w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,  

2) za zwłokę w terminie związanym z wymianą towaru wolnego od wad o którym 

mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy tj. po upływie terminu 24 godzin w wysokości 

0,1 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdą kolejną 

godzinę, 

3) za powierzenie wykonania przedmiotu zamówienia lub jego części podwykonawcy, 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego 

w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy stwierdzony przypadek, 

4) za brak przedstawienia Zamawiającemu kopii za zgodność z oryginałem umowy 

podwykonawczej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 

niniejszej umowy za każdy stwierdzony przypadek, 

5) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę (z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w 

§ 8 ust. 1 pkt. 2 niniejszej umowy) w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w 

§ 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

6) kary umowne z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia, o którym 

mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku nie przedstawienia przez 

Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa § 11 ust 3 pkt. 3.1. umowy w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Wykonawca każdorazowo zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 5 ust. 1. 

2. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 20% 

wartości umownej wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa § 5 ust.1. 

niniejszej umowy.  

  3. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją poniesionej straty Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie 

poniesionej szkody.  

  4. Wykonawca wyraża zgodę aby naliczone przez Zamawiającego kary umowne potrącone 

zostały z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.  

 5. Kary umowne oblicza się od wartości brutto umowy. 
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§ 11 

Zatrudnienie na umowę o pracę 

1. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).  

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z fizycznym wykonywaniem prac 

związanych z realizacją niniejszej umowy. 

3. Zmawiającemu przysługuje prawo weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy w szczególności: 

3.1. Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy 

będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia, Wykonawcy 

lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących czynności wskazane w w/w pkt. 2). Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte realizacją 

zamówienia czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy.  

3.2. Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy 

będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy w w/w pkt. 3.1) oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, (tj. w 

szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika 

nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3.3. Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy 

będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia zatrudnionego 

na podstawie stosunku pracy pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy 

potwierdzające informacje zawarte w wymaganej w w/w pkt. 3.2.) umowie. 
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Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie 

wykonywanych czynności wraz z oświadczeniem pracownika, że jest zatrudniony 

na podstawie stosunku pracy (rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu) oraz podpis 

pracownika składającego oświadczenie.  

4. Zmawiającemu przysługuje prawo kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 2 ustawy PZP w szczególności:  

4.1. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych 

przedkładał będzie Zamawiającemu oświadczenia o których mowa powyżej. 

Oświadczenie będzie aktualne na dzień złożenia. 

4.2. Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów.  

4.3. Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. Zamawiający w każdym czasie, w szczególności w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia 

w trakcie realizacji zamówienia zatrudnienia osób w innej formie niż określonej w art. 22 § 

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1510), zastrzega 

sobie prawo do zawnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy (PIP). 

 

12 

Prowadzenie korespondencji 

1. Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana z 

realizacją umowy, powinna być kierowana pod adresy wskazane w komparycji niniejszej 

umowy.  

2. Zmiana wskazanych powyżej danych adresowych nie stanowi zmiany umowy i staje się 

skuteczna wobec drugiej strony po jej pisemnym zawiadomieniu.  

3. Strony dopuszczają możliwość prowadzenia korespondencji oraz przekazywania pism i 

dokumentów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w 

szczególności drogą elektroniczną oraz przy użyciu e-maila, co stanowi skuteczne 

doręczenie pism.  

4. Do kontaktów stron wyznacza się następujące osoby:  

1) ze strony Zamawiającego  

a) …………………………………..  

b) …………………………………….  

2) ze strony Wykonawcy: ……………………………………… 

 

§ 13 
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Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania usługi wynikających z treści niniejszej umowy 

rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony lecz nie wcześniej niż od 

dnia 01.01.2023 r. . 

 

 

 

       ....................................                                                        ................................... 

 ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA 

 

 

 


