Projekt UMOWA
zawarta w Urzędzie Gminy Boniewo w dniu ............ r. pomiędzy:
Gminą Boniewo zwanym dalej,,Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Wójta gminy Boniewo Marka Klimkiewicza przy kontrasygnacje Skarbnika Gminy Aleksandry
Woźniak
a
……………………zwanym dalej ,,Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
……………………………………,
Zwani każda z osobna Stroną, a łącznie Stronami.
Została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi cateringowej - wyżywienia dla 30
podopiecznych Dziennego Domu Pobytu w miejscowości Boniewo zgodnie z wymogami
Zamawiającego.
2. Szczegółowy wykaz posiłków będących przedmiotem Umowy (na każdy kolejny miesiąc
trwania umowy) zawarty jest w jadłospisie dekadowym dostarczanym Zamawiającemu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego, dostarczania posiłków będących
przedmiotem umowy własnym staraniem, na własny koszt do budynków wskazanych przez
Zamawiającego oraz wniesienia i rozładunku posiłków na miejsce wskazane przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego.
4. Zamówienia będą realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od zajęć opiekuńczych.
5. Godziny dostarczania posiłków: godz. 9:00 – 9:30śniadanie, godzina 12:30 – 13:00obiad,
godzina 15:30 – 16:00 podwieczorek. Podane posiłki powinny pokrywać 70-75%
zapotrzebowania na energię i substancje odżywcze dla podanej grupy wiekowej.
6. Posiłki dostarczone Zamawiającemu muszą być:
a) zgodne co do przedmiotu i ilości z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego,
b) w pojemnikach Wykonawcy, które będą zwracane przy kolejnej dostawie lub na wniosek
Wykonawcy następnego dnia po dostarczeniu z tym, że Wykonawca musi własnym staraniem
i na własny koszt je odebrać od Zamawiającego.
7. Każdorazowo Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu
odpowiednich certyfikatów dot. spełnienia przez niego norm sanitarnych oraz innych norm
narzuconych przepisami prawa.
8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania posiłków zgodnie z Umową, Zapytaniem
ofertowym i jej załącznikami oraz złożoną ofertą.
9. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu i zawarciem umowy
zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego
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przedmiotu niniejszej Umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego
jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać posiłki w cenie równej ……………. zł/dzień dla 30
podopiecznych zgodnie z ofertą cenową złożoną w postępowaniu przetargowym .
2. Zamawiający dopuszcza dostarczanie posiłków równoważnych względem umówionych.
W przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany
wykazać, że oferowany przez niego posiłek spełnia wymagania określone przez
Zamawiającego. Na potwierdzenie spełniania wymagań, Wykonawca przedłoży do oferty
specyfikację posiłku równoważnego oferowanego przez Wykonawcę, która ma zawierać
wyszczególnione cechy charakterystyczne, potwierdzające zgodność oferowanego posiłku
z posiłkiem opisanym przez Zamawiającego w jadłospisie dekadowym (skład, wagę,
gramaturę itp.)
3. Zamawiający zastrzega sobie i zarazem dopuszcza możliwość zamiany w toku realizacji
umowy,
produktów
nieznacznie
odbiegających
od
parametrów
wskazanych
w jadłospisach dekadowych.
4. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze rozbieżności, pomiędzy złożonym zamówieniem,
a dostawą, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć brakujące posiłki – nie
później jednak niż w ciągu 1 godziny na adres wskazany przez Zamawiającego od momentu
powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy na numer telefonu ....................
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonych posiłków lub
jego poszczególnych elementów, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie na numer
telefonu ..................... Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar
wolny od wad w ciągu 1 godziny, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
W przypadku niedotrzymania terminu na wymianę wadliwego towaru na towar pozbawiony
wad Zamawiający dokonuje zakupu nowego towaru na koszt Wykonawcy.
6. Towar wadliwy, o którym mowa w ust. 5., zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany
transportem na jego koszt.
7. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu
kwestionowanej partii posiłków.
8. Każda partia dostarczonych posiłków wraz z ich szczegółową specyfikacją będzie
potwierdzona przez obie strony stosownym dokumentem.
§3
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonej
żywności.
2. Jakość dostarczanych posiłków winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami
dla produktów pierwszego gatunku/klasy.
3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczona żywność będzie wolna od wad,
będzie spełniać wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego.
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone posiłki będą odpowiadały przepisom ustawy z 25
sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020, poz. 2021 z późn.
zm.).
5. Dostarczane posiłki winny odpowiadać Polskim Normom oraz być zgodne z normami
określonymi i obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej.
6. Dostarczane posiłki będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości, z zastrzeżeniem, że:
1) pieczywo i wyroby cukiernicze wyprodukowane będą w dobie dostawy;
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2) warzywa i owoce świeże cechować się będą regularnym kształtem właściwym dla danej
odmiany, będą wolne od szkodników, zanieczyszczeń ziemią, uszkodzeń, oznak
wyrastania korzenia w pęd nasienny, brakiem oznak więdnięcia, wyschnięcia czy gnicia;
Warzywa i owoce powinny być świeże, jędrne bez oznak pleśni, bez plam, w kolorze
naturalnym dla danego asortymentu
3) mięso i wędliny będą produktami świeżymi (nie dopuszcza się dostarczania mięsa
i wędlin, które wcześniej podlegało zamrożeniu), wysokiej jakości, schłodzone, bez wad
jakościowych, (kolor mięsa jasno – różowy właściwy jak dla mięsa świeżego).
Dostarczane wędliny powinny być świeże, schłodzone, bez wad jakościowych. Mięso
i wędliny powinny być z terminem przydatności do spożycia nie krótszym niż 5 dni od
dostawy. Mięso surowe nie może być przewożone razem z wędlinami.
4) cały asortyment nabiałowy powinien byś świeży, przywieziony w postaci schłodzonej,
z terminem przydatności do spożycia nie krótszym niż 5 dni od dostawy. Powinny być
widoczne terminy przydatności do spożycia.
5) ryby - wysokiej jakości
6) będą spełniały wszystkie wymagania narzucone przez Zapytanie ofertowe oraz
obowiązujące przepisy prawa i normy jakości i żywienia obowiązujące na terenie Polski.
7. Wykonawca ma obowiązek przechowywać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie pobierania i przechowywania próbek
żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007 roku Nr 80,
poz. 545), próbek pokarmowych ze wszystkich partii przygotowanych i dostarczanych
posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości
próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez
Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług.
§4
1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie z dołu na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawcę i złożonej Zamawiającemu na podstawie faktycznej liczby dni
w miesiącu, w których realizowane były dostawy posiłków dla 30 podopiecznych. Dane te
wynikać będą z dokumentów,o których mowa w §2 ust. 8.
2. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
w terminie do ………………dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego, z tym że za datę
zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie
przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
3. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych dostarczanych dziennych posiłków do
dnia zakończenia realizacji Umowy.
4. Ostateczna cena realizacji niniejszej umowy wynikać będzie z faktycznej ilości dni,
w których, zrealizowane będą dostarczania posiłków.
5. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen dziennych posiłków zawartych w ofercie
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy. Ceny zawarte w ofercie pozostają stałe i
ostateczne przez cały okres trwania Umowy, z zastrzeżeniem ust.7
6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki, z tym
zastrzeżeniem, że za zwłokę lub opóźnienie Strony nie uznają czasu, w którym Zamawiający
nie dokona zapłaty wynagrodzenia z powodu nieotrzymania w terminie środków od instytucji
finansującej projekt. W takim przypadku Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę
o czasie, w którym sam otrzyma środki.
7. Wynagrodzenie usługodawcy o którym mowa w par.2 ust.1 będzie podlegać waloryzacji w
trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia o pracę ,
stawki podatku od towarów i usług , zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub
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zdrowotne .
Wynagrodzenie będzie podlegać waloryzacji w przypadku gdy zmiany wskazane w par.2 .
ust.1 będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez usługodawcę . Waloryzacja
zostanie dokonana na pisemny wniosek Usługodawcy z uzasadnieniem oraz szczegółowym
wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez usługodawcę koszty wykonania
zamówienia.
9. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po upływie 60 dni od dnia obowiązywania nowej
kwoty.
8.

§5
1. Umowa zawarta jest na czas określony - od ............. do ...................
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 3 dni liczonych od stwierdzenia faktu, że
Wykonawca:
a) nie wywiązał się terminowo z więcej niż jednej dostawy,
b) dostarcza posiłki nieodpowiedniej jakości lub niezgodne z Umową,
c) Zamawiający nie zaakceptuje zmiany cen dostawy.
3. 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 zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części Umowy.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
a) 100,00 zł brutto za każdą godzinę w opóźnieniu dostaw (o których mowa w §1 ust. 7)
b) 200,00 zł brutto za każdy przypadek dostarczenia artykułów nieodpowiedniej jakości lub
niezgodnych z Umową.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w §5 ust. 2 lit. a) lub lit. b) w wysokości
3000,00 zł.
3. W przypadku gdyby wysokość szkody Zamawiającego przekraczała wysokość zastrzeżonych
kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania w pełnej wysokości.
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
5. Za wyjątkiem szkody umyślnej, odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy, z wszystkich jej tytułów, jest wyłączona.
§7
1. Wykonawca oświadcza, że akceptuje okoliczność, iż treść niniejszej umowy,
a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6
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września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001r. poz. 1198 z późn. zm.),
która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
2. Strony w drodze odrębnego porozumienia, zawartego na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
mogą uzgodnić, które informacje będą stanowiły tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy
i nie będą podlegały udostępnieniu w trybie określonym w ust. 1.
§8
1. Realizacja Umowy przez Wykonawcę wymaga dostępu do danych osobowych
przetwarzanych przez Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1),
przy czym żadna ze Stron nie będzie decydowała o celach i środkach ujawnionych im danych
osobowych w imieniu drugiej Strony i nie będzie jej wydawała poleceń w tym zakresie (nie
nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych).
2. Każda ze Stron we własnym zakresie jest odpowiedzialna za pozyskanie zgody osób, których
dane będą udostępniane drugiej Stronie.
3. Każda ze Stron we własnym zakresie jest odpowiedzialna za wdrożenie takich środków
technicznych i organizacyjnych przy uwzględnieniu stanu wiedzy technicznej, kosztu
wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyko naruszenia
praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze
zagrożenia, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych przez nich danych osobowych
odpowiadające temu ryzyku.
§9
Zamawiający przewiduje, że dokona się zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia, w następujących przypadkach i zakresie:
a) terminu realizacji zamówienia – z przyczyn niezależnych od stron umowy;
b) terminu realizacji umowy spowodowanego siłą wyższą, w tym działaniami sił przyrody albo
innymi niezależnymi okolicznościami, których nie można było przewidzieć pomimo
zachowania należytej staranności;
c) wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia wyniknie ze zmiany
obowiązujących przepisów prawa lub gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie
następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji Zarządzającej;
d) wszelkich zmian umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
mających charakter zmian nieistotnych, tj. takich o których wiedza na etapie postępowania
o udzielnie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie
lub na wynik postępowania
e) wprowadzenia zmian zgodnych z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – na warunkach określonych w tych
wytycznych;
f) zmiany terminu realizacji Umowy, w szczególności gdy:
- zmiana terminu będzie następstwem działania organów administracji publicznej;
- wystąpi siła wyższa, mająca istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
- dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodu okoliczności
leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania realizacji Umowy przez
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Zamawiającego; - o czas występującego opóźnienia wynikającego z zaistniałego utrudnienia
lub uniemożliwienia;
- konieczne okażą się dodatkowe uzgodnienia, pozwolenia lub zgłoszenia związane
z zamówieniem.
Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie na piśmie drugiej Strony
o ujawnionych okolicznościach (wraz z uzasadnieniem) powodujących konieczność zmian w Umowie,
a jeżeli zmiana będzie miała wpływ na warunki dofinansowania – konieczne może być uzyskanie
zgody Instytucji Zarządzającej. Każda zmiana, pod rygorem nieważności, zostanie wprowadzona w
formie pisemnej.
§10
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 Kodeksu pracy) pracowników którzy
wykonują czynności związane z wykonywaniem usługi opisanych w
przedmiocie zamówienia celem realizacji zadania .
2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny ,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów ,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie
1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a/ oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy lub,
b/ poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
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kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. 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, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1
bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowani lub,
c/ zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub,
d/poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4.Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej
par. 17 niniejszej umowy .
5.Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
6.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
§11
Wykonawca zatrudnię /nie zatrudnię ….osobę/osoby niepełnosprawnej/ bezrobotnej/ osoby z
grupy defaworyzowanej* na minimum ½etatu –w ramach realizacji zadania .
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§12
1. Przedstawicielami Stron upoważnionymi do bieżących kontaktów w ramach Umowy są:
a) ze Strony Zamawiającego: ..................................., email .............................., tel.
...................................
b) ze Strony Wykonawcy: ....................................., email ..............................., tel.
............................
2. Zmiana powyższych osób nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy i jest skuteczna z chwilą
pisemnego powiadomienia drugiej Strony o dokonanej zmianie.
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia osobom trzecim bez uprzedniej
zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
6. Dla oświadczeń dotyczących obowiązywania niniejszej Umowy, zawiadomienie powinno
zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności na ustalone w Umowie adresy
Stron.
7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne w całości lub części
pozostałe postanowienia pozostają w mocy Strony zaś zobowiązują się na wniosek
którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień, postanowieniami, których moc
prawna i skutek ekonomiczny będą najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.
8. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
9. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne w całości lub części
pozostałe postanowienia pozostają w mocy Strony zaś zobowiązują się na wniosek
którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień, postanowieniami, których moc
prawna i skutek ekonomiczny będą najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.
10. Załącznik do Umowy:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
stanowi integralną część Umowy.
11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

.................................................
WYKONAWCA

......................................................
ZAMAWIAJĄCY
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