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ZAŁĄCZNIK Nr 6 do Ogłoszenia 

PO VII WB 261. 2 .2018. 

WZÓR UMOWY 

 

Umowa zawarta w dniu…………………roku w Łodzi, pomiędzy: 

Prokuraturą Okręgową w Łodzi, z siedzibą przy ul. Kilińskiego 152; 90-322 Łódź, 

NIP 725-11-05-734, REGON 000000253, zwaną dalej PO, występującą jako 

Zamawiający działając w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz:  

Prokuratury Regionalnej w Łodzi, z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 151; 90-950 Łódź, 

NIP 725-21-23-846;  Regon 363879011, zwanej dalej PR.  

 

reprezentowaną przez:  

Marię Szcześniak–Bauer         Prokuratora Okręgowego w Łodzi, 

przy udziale: 

Zofii Blejzyk                            Dyrektora Finansowo – Administracyjnego  

                                                Prokuratury Okręgowej w Łodzi        

a, 

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

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………, zwanym dalej Wykonawcą 

 

Zamawiający i Wykonawca zwani są łącznie Stronami, a każdy z nich z osobna Stroną. 

 

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „ Zakup usług sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Prokuratury 

Regionalnej w Łodzi, Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek 

organizacyjnych”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 

zamówień publicznych
1
, została zawarta umowa następującej treści:     

 

 

§ 1 

                                                 
1 Ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.- zwanej dalej ustawą Pzp. 
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1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług sportowo – 

rekreacyjnych, zwanych dalej Usługami, dla pracowników: 

1.1. Prokuratury Regionalnej w Łodzi, 

1.2. Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych, 

wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy (Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia), 

oraz w odniesieniu do Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek 

organizacyjnych – dla dzieci do lat 15, pozostałych członków rodzin pracowników 

(w tym dzieci powyżej 15 roku życia) oraz osób towarzyszących, zwanych dalej 

łącznie z pracownikami - Użytkownikami.  

2. Usługi będące przedmiotem umowy polegają na umożliwieniu Użytkownikom, 

w ramach miesięcznych, imiennych kart dostępu, nielimitowanego
2
 dostępu do 

obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Łodzi i całego kraju. 

3. Świadczeniem Usług zostaną objęci Użytkownicy, którzy zgłosili chęć 

skorzystania z Usług w danym miesiącu. 

4. Na potrzeby niniejszej Umowy określa się następujące pojęcia: 

1) Lista — imienna lista osób uprawnionych do korzystania z Usług, przekazana 

Wykonawcy przez Zamawiającego; Lista może być także przekazana poprzez 

wprowadzenie danych do platformy elektronicznej; 

2) Pracownik — osoba zatrudniona przez Zamawiającego, pobierająca uposażenie 

w stanie spoczynku, emeryt lub rencista – były pracownik Zamawiającego ; 

3) Użytkownik — pracownik, dziecko pracownika do lat 15, pozostali członkowie 

rodzin i osoby towarzyszące zgłoszone przez Zamawiającego, wymienione na Liście, 

uprawnione do korzystania z Usług; 

4) Karta — karta magnetyczna lub elektroniczna uprawniająca do korzystania z Usług 

wystawiona na Użytkownika;  

5) Okres rozliczeniowy — miesiąc kalendarzowy ( abonamentowy), na czas którego 

zamawiane są przez Zamawiającego Usługi; 

6) Siła wyższa - zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne, niezależne od Stron, których 

nie dało się przewidzieć przed podpisaniem niniejszej Umowy. 

                                                 
2
 Nielimitowany dostęp w rozumieniu zdefiniowanym w Załączniku nr 1  
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§ 2 

1. Warunki realizacji Usług określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 

stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca w ramach Umowy umożliwi także korzystanie z nowo - 

dostępnych usług sportowo-rekreacyjnych, świadczonych przez podmioty, z którymi 

Wykonawca nawiąże współpracę w trakcie trwania niniejszej Umowy. Dostęp do 

nowych usług nie spowoduje wzrostu cen jednostkowych wskazanych w ofercie. 

Aktualna lista obiektów i usług będzie dostępna na stronie internetowej Wykonawcy, 

wskazanej w ust. 3.    

3.  Wykonawca, pod rygorem kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 

Umowy, zapewni w okresie obowiązywania Umowy dostęp na terenie całej Polski, 

do co najmniej ……… obiektów sportowo-rekreacyjnych, a w tym do co najmniej 

……………….obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Łodzi wraz 

z opisem dostępnych zajęć.  Wszelkie informacje dotyczące czasu, rodzaju usług 

i form korzystania będą dostępne na stronie internetowej Wykonawcy: 

https://www............................................ 

4. Niezależnie o obciążającego Zamawiającego obowiązku zapłaty wynagrodzenia 

na rzecz Wykonawcy, Zamawiający informuje, iż koszty Usług dedykowanych dla 

pracowników ponoszone są częściowo przez Zamawiających ze środków 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (szacunkowy udział środków określa 

Załącznik nr 1), w pozostałej części przez pracowników, którzy deklarując wolę 

skorzystania z Usług zobowiązują się wobec pracodawcy do poniesienia 

przypadającej na nich części kosztów Usługi. 

Koszty Usług dedykowanych dla innych niż pracownicy Użytkowników ponoszone 

są wyłączenie przez pracowników na zasadach opisanych w zdaniu poprzednim.  

5. Skorzystanie z Usług przez Użytkowników jest dobrowolne.   

 

§3  

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia ciągłego dostępu do oferowanych usług,  

https://www/
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2) zapewnienia należytej jakości świadczonych usług przez obiekty sportowo-

rekreacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa Użytkowników i higieny, 

3) udzielania Zamawiającemu na jego żądanie, wszelkich informacji o przebiegu 

realizacji Umowy i umożliwienia dokonywania kontroli prawidłowości jej 

wykonania, 

4) niezwłocznego informowania na piśmie Zamawiającego o wszelkich 

okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację postanowień Umowy, 

5) udzielenie niezwłocznej, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania 

reklamacji, pisemnej odpowiedzi na zgłoszone reklamacje dotyczące oferowanych 

Usług. 

§ 4 

1. Wykonawca w terminie do 3 dni od daty otrzymania Listy, dostarczy osobom 

wskazanym w § 12 odpowiednio, do siedziby PR oraz do siedziby PO, 

określoną liczbę Kart uprawniających do korzystania z Usług przez 

Użytkowników.  

Dostarczenie Kart nastąpi: 

1) przed rozpoczęciem pierwszego miesiąca abonamentowego - dla wszystkich 

zgłoszonych Użytkowników, 

2) przed rozpoczęciem następnego miesiąca abonamentowego - dla nowo 

zgłoszonych Użytkowników.  

2. Liczba kart dla Użytkowników ustalona zostanie na podstawie Listy przekazanej 

Wykonawcy oddzielnie przez: Prokuraturę Regionalną w Łodzi i Prokuraturę 

Okręgową w Łodzi, w następujących terminach: 

1) przed rozpoczęciem pierwszego miesiąca abonamentowego, najpóźniej do 26 

marca 2018 r. 

2) przed rozpoczęciem następnego miesiąca abonamentowego – najpóźniej w ciągu 

5 dni roboczych przed rozpoczęciem następnego miesiąca abonamentowego.  

3. Odbiór Kart potwierdzony jest protokołem podpisanym przez Wykonawcę oraz 

odpowiednio przez osoby wskazane w § 12, działające w imieniu PR oraz PO. 
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§ 5 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie Usług w całym okresie 

obowiązywania Umowy,  bez wykorzystania prawa opcji, nie może przekroczyć 

łącznie kwoty……………………..zł. brutto ( słownie:……………………….). 

2. Maksymalna wartość Umowy z uwzględnieniem prawa opcji nie może 

przekroczyć łącznie kwoty………………………zł. brutto ( słownie:…………).     

3. Koszt dostępu (cena jednostkowa dla jednego Użytkownika), za okres jednego 

miesiąca abonamentowego zgodnie z załączonym formularzem ofertowym 

wyniesie odpowiednio z podziałem na kategorie Użytkowników: 

a) dla pracownika-  ….....……..zł brutto ( słownie:…………………………….)  

b) dla pozostałego członka rodziny lub osoby towarzyszącej-…………………zł, 

brutto ( słownie:……………..) 

b) dla dziecka do 15 roku życia (co najmniej w zakresie karta basenowa)- 

……....…zł brutto  

(słownie……........................................................................................…….) 

4. W całym okresie obowiązywania umowy ww. ceny jednostkowe zawarte 

w formularzu ofertowym Wykonawcy stanowiącym Załącznik Nr 2 do Umowy, 

nie mogą ulec zmianie. 

 

§ 6 

1. Rozliczenie za wykonane Usługi będzie następować z dołu po zakończeniu miesiąca 

abonamentowego, na podstawie faktur wystawionych odrębnie dla Prokuratury 

Regionalnej w Łodzi i Prokuratury Okręgowej w Łodzi płatnymi na wskazany przez 

Wykonawcę rachunek bankowy.  

2. Wartość wynagrodzenia wskazanego na fakturach, o których mowa w ust. 1 stanowi 

suma iloczynów liczby Użytkowników danej kategorii zgłoszonych w miesiącu 

abonamentowym przez odpowiednio PR oraz PO, oraz cen jednostkowych zależnych 

od kategorii Użytkownika, o których mowa w § 5 ust. 3. 

3. Zapłata zostanie dokonana w terminie do 14 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionych faktur VAT, które należy złożyć odpowiednio 
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w biurze podawczym Prokuratury Regionalnej oraz w biurze podawczym 

Prokuratury Okręgowej. 

4. Za datę zapłaty, strony ustalają odpowiednio datę obciążenia konta bankowego 

PR oraz PO. W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca 

niezwłocznie powiadomi Zamawiającego na piśmie. 

5. Ze względu na dobrowolność korzystania z Usług oraz ponoszenie części lub 

całości kosztów Usług przez pracowników, Zamawiający nie jest w stanie 

precyzyjnie określić ilości Użytkowników. W związku z powyższym obniżeniu 

może ulec szacunkowa liczba Użytkowników w stosunku do szacowanej. 

Przewiduje się prawo opcji, podlegające na ewentualnym zwiększeniu 

planowanej liczby Użytkowników, co w konsekwencji oznacza zwiększenie 

wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 max o 10%, z jednoczesnym 

zabezpieczeniem przez PR i PO środków finansowych na ten cel w proporcjach 

właściwych do zgłoszonego zapotrzebowania.  

6. Realizacja prawa opcji nastąpi z uwzględnieniem cen jednostkowych podanych 

w § 5 ust. 3 Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zwiększonej 

ilości Usług na zasadach określonych w niniejszej Umowie. 

7. Obowiązek weryfikacji stopnia wykorzystania kwot przeznaczonych na 

wynagrodzenie Wykonawcy spoczywa odpowiednio na PR oraz PO i wymaga 

wzajemnego informowania o stanie zrealizowanych płatności.  

8. Wykonanie prawa opcji może nastąpić w całym okresie trwania Umowy. 

9. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi 

skorzystać w ramach realizacji niniejszej Umowy. W przypadku nie 

skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje 

żadne roszczenie z tego tytułu. W wyniku zastosowania prawa opcji 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie proporcjonalnemu zwiększeniu zgodnie z 

ust. 5. 

    

§ 7 

1. W czasie trwania niniejszej umowy Strony będą respektować wymagania prawne 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. 
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U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), zwanej dalej „ Ustawą,” a także przepisami 

wykonawczymi do Ustawy.  

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy jest: 

a/ Wykonawca – w odniesieniu do danych osobowych  wszystkich 

Użytkowników;  

b/ Zamawiający – w odniesieniu do danych osobowych pracowników wskazanych 

przez niego, jako osoby uprawnione do korzystania z Usług.  

3. Zgodnie z art. 31 ustawy Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie 

danych pozostałych członków rodzin pracowników, osób towarzyszących oraz dzieci 

pracowników w celu ich zebrania oraz przekazania Wykonawcy. Wykonawca 

powierza Zamawiającemu do przetwarzania następujące dane osobowe 

Użytkowników, w przypadku: 

3.1. Osób Towarzyszących: imię i nazwisko, 

3.2. Dzieci: imię i nazwisko, miesiąc oraz rok urodzenia, 

- wyłącznie w celu niezbędnym do wykonania Umowy. 

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż z chwilą udostępnienia mu danych 

osobowych staje się administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy. 

Wykonawca przetwarza dane osobowe Użytkowników, w przypadku: 

4.1.Pracowników: imię i nazwisko , numer karty, oraz nazwę pracodawcy, 

4.2.Osób towarzyszących oraz członków rodzin: imię i nazwisko, numer karty osoby 

towarzyszącej, imię i nazwisko pracownika, który zgłosił osobę towarzyszącą oraz 

siedzibę pracodawcy tego Pracownika,  

4.3.Dzieci: imię i nazwisko, numer karty dziecka, miesiąc oraz rok urodzenia Dziecka 

oraz imię i nazwisko pracownika, który zgłosił dziecko, z nazwą i siedzibą 

pracodawcy tego Pracownika, 

- wyłącznie w celu niezbędnym do realizacji Umowy. Dodatkowo dane osobowe 

w postaci adresu e-maila lub numeru telefonu przetwarzane są przez Wykonawcę po 

wyrażeniu przez Użytkowników odrębnej zgody na cele wskazane w treści 

oświadczenia, którego zgoda dotyczy. 

5. Przetwarzanie danych osobowych przez Strony jest dopuszczalne jedynie dla 

wykonywania postanowień niniejszej Umowy i jedynie w zakresie czasowo 
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niezbędnym do osiągniecia celu niniejszej Umowy, chyba że uprawnienie do 

przetwarzania danych osobowych wynika z innej podstawy prawnej. 

6. Strony oświadczają, iż znane im są przepisy dotyczące przetwarzania danych 

osobowych w tym właściwego zabezpieczenia danych i zobowiązują się do ich 

przestrzegania. 

7. Do przetwarzania danych osobowych upoważnieni są jedynie pracownicy 

administratora danych posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych 

osobowych w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu niniejszej Umowy. 

8.  Strony ustalają, że podczas realizacji Umowy będą ściśle ze sobą współpracować 

informując się o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na 

wykonanie umowy i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. 

9. Strony ustalają, iż ponoszą wobec siebie oraz osób trzecich pełną odpowiedzialność 

za szkody wyrządzone naruszeniem postanowień niniejszej Umowy  a w 

szczególności za szkody wyrządzone zagubieniem, utratą dokumentacji lub 

umożliwieniem, w jakikolwiek sposób dostępu do danych osobom nieupoważnionym. 

10. Każda ze stron po zakończeniu przetwarzania danych osobowych zobowiązana jest 

do niezwłocznego i trwałego usunięcia przetwarzanych danych chyba, że 

przetwarzanie to wynika z odrębnych przepisów prawa.  

11. Po rozwiązaniu Umowy, w ciągu 14 dni od całkowitego opłacenia wystawionych 

przez Wykonawcę faktur, dane osobowe Użytkowników zostaną zanonimizowane.    

 

 § 8 

1. Przedmiot umowy będzie realizowany od dnia podpisania umowy, nie wcześniej 

niż od dnia 1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 marca 2020 roku lub wyczerpania 

wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 lub ust. 2 (zależnie od 

zastosowania prawa opcji). 

2. Za miesiąc abonamentowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy i w takim cyklu 

miesięcznym aktualizowana będzie lista Użytkowników uprawnionych do 

korzystania z Usług. 

3. Rozpoczęcie realizacji Usług Strony ustalają na dzień ……........................ 
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§9 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienie od Umowy w zakresie 

niewykonanym w przypadku:  

- gdy liczba obiektów faktycznie udostępnionych przez Wykonawcę, ulegnie 

zmniejszeniu poniżej liczby obiektów wskazanych przez Wykonawcę w ofercie, 

a Wykonawca mimo wezwania nie usunie tego naruszenia w terminie 14 dni od  

doręczenia wezwania na piśmie.  

2.  Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy na zasadzie art. 145 ustawy Pzp. 

 

§ 10 

1. Zamawiający przewiduje, na zasadach określonych w ust. 2 i 3 możliwość 

dokonywania zmian istotnych postanowień zawartej Umowy, które mogą dotyczyć: 

1) terminu zakończenia obowiązywania Umowy; 

2) zmiany wysokości wynagrodzenia, 

3) wykazu obiektów sportowo-rekreacyjnych. 

2. Zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 

1 i 3  mogą nastąpić w następujących sytuacjach: 

1)  zaistnienia przed lub po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej wpływającej 

na warunki realizacji Umowy,  

2)  zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu Umowy, 

3) zmiany dostępnych usług i obiektów sportowo-rekreacyjnych, pod warunkiem 

zachowania zadeklarowanej ilości obiektów określonych w § 2 ust. 3 do Umowy. 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy następuje w przypadku 

zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
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- jeżeli zmiany te będą miały istotny wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę, o wartość wzrostu tych kosztów. 

4.  Zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności, za wyjątkiem : 

1) zmian w wykazie obiektów sportowo-rekreacyjnych dostępnych 

Zamawiającemu,  

2) osób wskazanych do kontaktu w § 12. 

5. Zmiany Umowy następują na pisemny wniosek jednej ze Stron wraz 

z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian, a w przypadku zmiany 

wynagrodzenia wraz ze szczegółowym wyliczeniem wzrostu kosztów. Zamawiający 

może zwracać się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści przedstawionego uzasadnienia 

lub wyliczenia kosztów. 

 

§ 11 

1. Strony wprowadzają następujące kary umowne:  

1) za zwłokę w rozpoczęciu realizacji przedmiotu Umowy  - karę umowną 

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

Umowy, za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w terminie dostarczenia Kart, w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki; 

3) za każdy przypadek niedotrzymania deklarowanych warunków realizacji 

zamówienia przedstawionych w ofercie, tj.  niezapewnienia ciągłej dostępności 

usług, niezapewnienia należytej jakości oferowanych usług, zmniejszenia liczby 

obiektów w stosunku do liczby deklarowanej, w wysokości 0,3% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 – za każde stwierdzone naruszenie; 

4) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

 w wysokości 10% wartości przedmiotu Umowy, o której mowa w § 5 ust. 1.; 

5) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, 

w wysokości 10% wartości przedmiotu Umowy, o której mowa w § 5 ust. 1. 

2. Kary umowne określone w ust. 1 pkt. 1) – 4) obowiązują niezależnie od siebie. 



11 

 

3. Zastrzeżone w Umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez 

Strony na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych, jak również w przypadkach nie objętych karami umownymi. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie 

w transakcjach handlowych, w przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

 

§ 12 

1. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją Umowy oraz 

uprawnioną, do kontaktowania z Wykonawcą ze strony PO – jest p. Elżbieta 

Rewers  tel. 42 67-66-27, fax. 42 676-86-28, e-mail.bud.adm.lodz.po.gov.pl.    

2. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją Umowy oraz 

uprawnioną, do kontaktowania z Wykonawcą ze strony P.R. – jest p. 

…………………………………………………………………………………… 

3. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją Umowy oraz 

uprawnioną, do kontaktowania z Zamawiającym jest: 

1) dla PO p. …………….. tel.:…………..,  e-mail: ………………….. 

2) dla PR p. ……………...tel.: ………….., e-mail: …………………..  

4.  Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy może być 

dostarczana za pomocą środków komunikacji elektronicznej i powinna być 

kierowana na adres poczty elektronicznej wskazanej w ust. 1-3, tak aby można było 

ustalić bezspornie, kto jest nadawcą korespondencji. 

5. W przypadku nieobecności osób wymienionych w ust. 1-3 strony wyznaczą inne 

osoby odpowiedzialne i wzajemnie się poinformują o tym fakcie. Zmiana osób, 

o których mowa w ust.1-3 nie stanowi zmiany Umowy, jednak wymaga 

powiadomienia, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 

6. Przez fakt nadania korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

należy rozumieć moment przesłania danych przez nadawcę korespondencji na adres 

podany w ust. 1-3 w sposób umożliwiający adresatowi zapoznanie się z nią.  

7. Oświadczenia  związane z wykonywaniem lub zmianą niniejszej Umowy wymagają 

formy pisemnej. 
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§ 13 

Żadna ze Stron nie może przenieść praw wynikających z Umowy na inny podmiot bez 

uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. 

 

§ 14 

1. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 

1/ Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 

2/ Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy. 

2. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, 

z zastrzeżeniem art.144 ustawy – Prawo zamówień publicznych  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają 

w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień 

publicznych i Ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Wykonawcy, jednym dla PO oraz PR. 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
 
 

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

 

 


