
 

ZAŁĄCZNIK nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu 

na usługi społeczne 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na 

kompleksowej organizacji gali w formie jednodniowego spotkania o uroczystym 

charakterze, która odbędzie się w dniu ………………………….. r. w Warszawie (dalej 

„Wydarzenie”), zgodnie z ofertą (Wykonawcy z dnia …………. 2020 r. (dalej: „Oferta”), której 

kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, oraz Szczegółowym Opisem Przedmiotu 

Zamówienia (dalej: „SOPZ”) stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.  

2. W związku z zawarciem niniejszej umowy, Wykonawca w ramach przedmiotu Umowy 

wskazanego w ust. 1, zobowiązuje się w szczególności do:  

1) najmu odpowiedniej sali  wraz z wyposażeniem,  

2) kompleksowej obsługi służb informacyjno-porządkowych,  

3) wykonania scenografii, 

4) usług cateringowych.  

 

§2 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Przedmiot Umowy będzie realizowany w sposób uzgodniony z Zamawiającym, w terminach 

i zakresie wskazanych w SOPZ.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędny potencjał techniczny oraz dysponuje osobami 

zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy, a także posiada kwalifikacje, wiedzę, 

umiejętności oraz doświadczenie niezbędne do należytego wykonania przedmiotu Umowy 

oraz wszystkie pozwolenia i zgody, o ile wymagane są w obowiązujących przepisach prawa, 

a także zobowiązuje się do jej wykonania z zachowaniem należytej staranności wymaganej 

w stosunkach tego rodzaju.  

3. Wykonawca będzie wykonywać przedmiot Umowy przy pomocy osoby pełniącej funkcję 

koordynatora, który został wskazany w  wykazie - Załączniku nr 3 do Umowy.  

4. Powierzenie wykonania przedmiotu Umowy koordynatorowi, który nie został wymieniony 

w wykazie, o którym mowa w ust. 3, wymaga każdorazowo zgłoszenia tej okoliczności 

Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy 

wskazane w § 13 ust. 2 niniejszej umowy i otrzymania uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 

Zgłoszenie i akceptacja, o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany Umowy. 

Zaproponowany przez Wykonawcę nowy koordynator musi spełniać co najmniej 

wymagania nie gorsze niż koordynator wskazany w wykazie, o którym mowa w ust. 3. 

Zamawiający może odmówić akceptacji zaproponowanego koordynatora, a w takim 

przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zaproponowania kolejnego koordynatora. 

Zmiana koordynatora wymaga zmiany wykazu, o którym mowa w ust. 3 w formie aneksu do 

Umowy.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie osób przy pomocy 

których wykonuje niniejszą umowę, jak za własne działanie lub zaniechanie.  
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§3 

Realizacja umowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego przygotowania sali wraz z wyposażeniem 

oraz foyer, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SOPZ oraz w terminach 

określonych w  SOPZ.  

2. Wykonawca odpowiada za zaprojektowanie, przygotowanie i instalację scenografii 

nawiązującej tematycznie do charakteru Wydarzenia i zaproponowanego przez 

Zamawiającego scenariusza Wydarzenia. Koncepcję lub projekt scenografii łącznie z 

elementami technicznymi (oświetlenie, nagłośnienie itp.) Wykonawca opracuje w ścisłej 

kooperacji z Zamawiającym i musi uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego najpóźniej 

7 dni przed dniem Wydarzenia, określonym w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Proces uzgodnień 

musi się zamknąć przed tym terminem. Jakiekolwiek zmiany po tym terminie będą 

dopuszczalne tylko w uzasadnionych przypadkach (nie dających się wcześniej przewidzieć) i 

bezwzględnie wymagają zgody i zatwierdzenia przez Zamawiającego (zastrzeżono na 

korzyść Zamawiającego). 

3. Za koordynację i logistykę całości realizacji przedmiotu Umowy, tj. obsługę Wydarzenia 

odpowiedzialny będzie koordynator wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w  § 2 

ust. 3 niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pełnej informacji na temat postępu i zakresu 

wykonywanych prac na każde żądanie Zamawiającego lub osoby wskazanej przez 

Zamawiającego. 

 

§4 

Postanowienia dot. cateringu 

Wykonawca odpowiada za kompleksową usługę cateringową zgodnie z SOPZ. Jednocześnie 

Zamawiający przewiduje, iż wskazana w SOPZ liczba uczestników może zostać zmniejszona 

maksymalnie o 30 osób. Zmniejszenie liczby uczestników może nastąpić nie później niż na 4 dni 

przed dniem Wydarzenia. W przypadku mniejszej liczby uczestników Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie za catering, które zostanie pomniejszone proporcjonalnie o kwoty wynikające 

z iloczynu cen jednostkowych oraz liczby uczestników, która wynikać będzie z różnicy między 

planowaną a rzeczywistą liczbą uczestników gali (wg. cen jednostkowych wskazanych w Ofercie. 

 

§5 

Ochrona danych osobowych 

1. Zamawiający, na podstawie art. 28 Rozporządzenia 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 (zwanego dalej „RODO”) powierza Wykonawcy 

przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym 

paragrafie Umowy. 

2. Powierzenie następuje w celu prawidłowej realizacji zadań wskazanych w Umowie. Okres 

powierzenia danych osobowych jest równy okresowi realizowania Umowy. 

3. Powierzenie obejmuje kategorie osób, których dane dotyczą oraz rodzaje danych 

osobowych wynikające z Umowy. 

4. Wykonawca może wykorzystywać dane osobowe, o których mowa w ust. 3 powyżej: 
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1) wyłącznie w celach związanych z realizacją usług, świadczonych na podstawie 

Umowy, 

2) wyłącznie w zakresie wskazanym w ust. 3 powyżej. 

5. Wykonawca, w celu zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych, 

zobowiązuje się podjąć środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało 

wymogi RODO oraz Umowy i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. W szczególności 

obejmuje to środki, o których mowa w artykułach 24 oraz 32 RODO, w szczególności: 

1) wdrożenie odpowiednich polityk ochrony danych, 

2) wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych aby zabezpieczenie danych 

pozwalało spełnić wymagania RODO, 

3) dokumentowanie spełnienia wymagań dotyczących zabezpieczeń w celu wykazania 

zgodności z RODO. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, by osoby mające po stronie Wykonawcy 

dostęp do powierzonych danych osobowych: 

1) były upoważnione do ich przetwarzania przez Wykonawcę, 

2) zachowały je w tajemnicy zarówno w okresie współpracy z Wykonawcą, jak i po jej 

zakończeniu. 

7. Wykonawca wspiera Zamawiającego – w zakresie uzgodnionym przez Strony – w realizacji: 

1) obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane osobowe są 

wykorzystywane w ramach powierzenia, w zakresie ich praw określonych w rozdziale 

III RODO, 

2) obowiązków określonych w art. 32–36 RODO. 

8. Wykonawca informuje Zamawiającego o stwierdzonych naruszeniach danych osobowych, 

wykorzystywanych w ramach powierzenia, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 

36 godzin od stwierdzenia naruszenia. Informacja dla Zamawiającego zawiera: 

1) charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości 

kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie 

i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie; 

2) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych Wykonawcy lub 

oznaczenie innej osoby po stronie Wykonawcy, od której można uzyskać więcej 

informacji; 

3) możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych; 

4) opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Wykonawcę w celu 

zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym – w stosownych 

przypadkach – środki, których celem jest zminimalizowanie ewentualnych 

negatywnych skutków naruszenia. 

9. Wykonawca rejestruje kategorie czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 RODO. 

10. Wykonawca wyznacza u siebie inspektora ochrony danych (IOD) w sytuacji, w której 

wymagają tego przepisy art. 37 RODO. 

11. Zamawiający zezwala Wykonawcy na powierzanie danych osobowych innym podmiotom 

przetwarzającym w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. 

12. Wykonawca informuje Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących dodania lub 

zastąpienia podmiotów, o których mowa w ust. 11 powyżej. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo wyrażenia sprzeciwu wobec zmian, o których mowa w zdaniu pierwszym. Na 

wyrażenie zgody lub sprzeciwu Zamawiający ma 3 dni od dnia powiadomienia. Akceptacja 

jest dokonywana drogą elektroniczną. W przypadku braku odpowiedzi w terminie 3 dni od 
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dnia powiadomienia uznaje się, że Zamawiający nie wyraził sprzeciwu wobec dalszego 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

13. Wykonawca gwarantuje, iż inny podmiot przetwarzający, z którego usług zamierza 

korzystać przy przetwarzaniu danych osobowych, będzie dawał te same gwarancje 

i spełniał obowiązki, jakie zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszym paragrafie Umowy, 

w szczególności daje wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło 

prawa osób, których dane dotyczą. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązanie się 

innego podmiotu przetwarzającego, któremu powierzył przetwarzanie danych osobowych, 

ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. W takim przypadku Zamawiający 

ma prawo żądać natychmiastowego zaprzestania korzystania przez Wykonawcę z usług 

tego podmiotu w procesie przetwarzania danych osobowych. 

15. W czasie trwania powierzenia przetwarzania, Zamawiający jest uprawniony do żądania od 

Wykonawcy informacji związanych z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych, 

a Wykonawca zobowiązany jest udzielić takich informacji niezwłocznie. Na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca udzieli odpowiedzi na piśmie. 

16. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o zgłoszeniu przez jakąkolwiek osobę 

lub organ władzy publicznej uwag, zastrzeżeń, wniosków lub o wszczęciu postępowania 

w odniesieniu do danych osobowych powierzonych na podstawie Umowy, w szczególności 

wszelkich czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez organ nadzorczy oraz 

o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto dane osobowe powierzone 

Wykonawcy na podstawie Umowy. 

17. Zamawiający lub audytor upoważniony przez Zamawiającego może przeprowadzać 

u Wykonawcy audyty, w tym inspekcje, w celu ustalenia, czy Wykonawca spełnia obowiązki 

wynikające z Umowy. 

18. Audyt może polegać na: 

1) udostępnieniu przez Wykonawcę dokumentów lub informacji dotyczących 

przetwarzania powierzonych danych osobowych lub na 

2) czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu przetwarzania powierzonych 

danych osobowych przez Wykonawcę 

19. Czynności kontrolne mogą być prowadzone w godzinach 10:00 – 16:00 w dni robocze 

(rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni 

ustawowo wolnych od pracy), po uprzednim pisemnym lub elektronicznym poinformowaniu 

Wykonawcy o terminie czynności i ich zakresie, co najmniej na 10 dni roboczych przed 

rozpoczęciem czynności kontrolnych. 

20. Czynności kontrolne mogą polegać w szczególności na: 

1) sporządzeniu notatki z czynności, w szczególności z zebranych wyjaśnień, 

przeprowadzonych oględzin oraz z czynności związanych z dostępem do urządzeń, 

nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych 

osobowych; 

2) odebraniu wyjaśnień osób przetwarzających powierzone dane osobowe; 

3) sporządzeniu kopii otrzymanych dokumentów; 

4) sporządzeniu kopii obrazu wyświetlonego na ekranie urządzenia stanowiącego część 

systemu informatycznego służącego do przetwarzania lub zabezpieczania 

powierzonych danych osobowych; 



5 

 

5) sporządzeniu kopii zapisów rejestrów systemu informatycznego służącego do 

przetwarzania powierzonych danych osobowych lub zapisów konfiguracji 

technicznych środków zabezpieczeń tego systemu 

21. Koszty audytu ponosi Zamawiający. 

22. Ze sporządzonego audytu Zamawiający sporządza raport i przekazuje jego kopię 

Wykonawcy. W treści raportu umieszcza się w szczególności działania lub zaniechania 

Wykonawcy, skutkujące naruszeniem Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych, w tym RODO. 

23. Wykonawca, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, usuwa naruszenia, wskazane 

w raporcie, o którym mowa w ust. 22 powyżej. 

24. W terminie do 14 dni po zakończeniu współpracy na gruncie Umowy, Wykonawca - 

zależnie od decyzji Zamawiającego – protokolarnie usuwa lub zwraca mu wszelkie dane 

osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, a jeden z podpisanych egzemplarzy 

protokołu przekazuje Zamawiającemu, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące 

nakazują przechowywanie danych osobowych. 

25. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną u Zamawiającego lub osób trzecich 

w wyniku niezgodnego z Umową przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych. 

26. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych. 

27. Osobami do kontaktu w sprawach dotyczących powierzenia przetwarzania, w tym 

zawiadomień, o których mowa w ust. 7-8, ust. 12, ust. 19 niniejszego paragrafu Umowy, są 

osoby wskazane w § 3 ust. 9 Umowy. 

 

§6 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach Umowy 

podwykonawcy, w zakresie określonym w Ofercie. 

2. Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w Ofercie bez 

pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się 

odpowiednio do wszystkich podwykonawców, za których działania lub zaniechania 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. 

4. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1-2, Zamawiający może 

wypowiedzieć Umowę, na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 niezależnie od prawa odmowy wypłaty 

wynagrodzenia za usługi świadczone przez podwykonawców w innym zakresie niż 

wskazany w Ofercie. 

 

§7 

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady dokonywania płatności 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

w maksymalnej wysokości …………….. zł (słownie złotych: ………………….) brutto, w tym za:  

1) najem odpowiedniej sali wraz z wyposażeniem,  

2) kompleksową obsługę służb informacyjno-porządkowych,  

3) wykonanie scenografii, 

4) usługi  cateringowe.  
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2. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu Umowy będzie płatne w terminie do 21 dni od 

daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, także za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (adres: PeF Zamawiającego: NIP 

– 5272820369) 

3. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Zamawiającego, bez uwag, 

protokół odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Umowy. 

4. Wynagrodzenie będzie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy 

………………………………………. 

5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać pomniejszona o naliczone kary umowne, zgodnie 

z § 8 ust. 3, na co Wykonawca wyraża zgodę 

7. W terminie 7 dni roboczych od dnia Wydarzenia Zamawiający sporządzi protokół odbioru 

Wydarzenia zwany dalej ,,protokołem”. 

8. Protokół powinien zawierać w szczególności: 

1) datę i miejsce jego sporządzenia, 

2) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do wykonania 

Wydarzenia, 

3) informacje o Wydarzeniu, 

4) podpisy Zamawiającego i Wykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania protokołu w ciągu 7 dni od dnia jego 

otrzymania. W przypadku niepodpisania protokołu odbioru przez Wykonawcę w ww. 

terminie protokół podpisany przez Zamawiającego uznaje się za zaakceptowany przez obie 

Strony. 

 

§8 

Kary umowne 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w przypadku: 

1) wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca lub rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących 

po jego stronie – w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 7 ust. 1;  

2) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym 

niezgodnie z SOPZ lub Ofertą, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, za 

każdy przypadek naruszenia, w wysokości 0,2% maksymalnego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1.  

2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w przypadku opóźnienia przez 

Wykonawcę wykonania przedmiotu Umowy tj.  niedotrzymania przez Wykonawcę terminu 

oddania obiektu wymienionego w Ofercie (tzn. udostępnienia w dniu ……………………………..., w 

godzinach określonych przez Zamawiającego), w wysokości 3.500,00 zł netto za każdą 

rozpoczętą godzinę opóźnienia.  

3. Roszczenia z tytułu kar umownych mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

4. Kary umowne podlegają łączeniu. 

5. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 
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§9 

Wypowiedzenie umowy 

1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę  lub jej część ze skutkiem natychmiastowym w 

następujących przypadkach: 

1) gdy Wykonawca wykonuje Umowę lub jej część w sposób sprzeczny z Umową, 

rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie bez zgody 

Zamawiającego, lub wykonuje Umowę w sposób nienależyty i nie zmienia sposobu 

realizacji Umowy lub nie usunął uchybień naruszeń mimo wezwania go do tego przez 

Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu – nie krótszym niż 7 dni i nie 

dłuższym niż 14 dni od dnia wysłania wezwania drogą elektroniczną na adres mailowy 

wskazany przez Wykonawcę.  

2) gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie § 8 ust. 1 przekroczy 

20% brutto maksymalnej wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1. 

2. W przypadku wypowiedzenia Umowy:  

1) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie 

zawierał opis wykonanych prac do dnia rozwiązania Umowy; 

2) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na 

podstawie zakresu prac wykonanych przez niego i zaakceptowanych przez 

Zamawiającego do dnia rozwiązania Umowy. 

3. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz 

z uzasadnieniem  i zostanie przesłane drugiej stronie na adres wskazany w § 13 ust. 2. 

 

§10 

Kontrola 

1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu lub innym uprawnionym przez Zamawiającego 

podmiotom, pełny wgląd we wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Zamawiającego oraz inne 

uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości wykonywania niniejszej umowy. 

3. W przypadku kontroli, o której mowa w ust. 2, Wykonawca udostępnia kontrolującym wgląd 

w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty elektroniczne, związane 

 wykonywaniem Umowy. 

4. Prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak 

i w miejscu wykonywania Umowy lub innym miejscu związanym z wykonywaniem Umowy. 

5. Na żądanie Zamawiającego lub innego uprawnionego przez Zamawiającego podmiotu 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia bezzwłocznie pełnej informacji o stanie realizacji 

Umowy w trakcie jej wykonywania  oraz po jej zakończeniu.  
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§11 

Zasady wizualizacji 

Zamawiający na potrzeby realizacji niniejszej umowy przekaże Wykonawcy w wersji 

elektronicznej obowiązujący Systemem Identyfikacji Wizualnej NAWA, oraz będzie informował 

Wykonawcę na bieżąco o zmianach w tym  Systemie i przekazywał aktualną wersję elektroniczną 

tego Systemu. 

 

§12 

Zmiany umowy 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§13 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. Osobą upoważnioną do podpisywania zawiadomień, oświadczeń i protokołu odbioru, jak 

również do sprawowania nadzoru nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest 

osoba wskazana w  §13 ust. 2 pkt 2.  

2. Do kontaktów w sprawie uzgodnień i koordynacji realizacji przedmiotu niniejszej umowy 

upoważnione są następujące osoby: 

1) ze strony Wykonawcy: Kordynator: ..…………………………. 

Adres do korespondencji: ………………………………… 

tel.: …………………….., e-mail: ………………  

2) ze strony Zamawiającego: …………………………………… 

Adres do korespondencji: ……………………………………..  

tel.: …………………….., e-mail: ………………  

 

§14 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności ustawa Prawo zamówień publicznych, 

Kodeks cywilny. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 

polubownie w drodze porozumienia, a po wyczerpaniu tego trybu, przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron.  

4. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki: 

1) Kopia Oferty (uzupełniony formularz oferty), 

2) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 

3) Wykaz osób pełniących funkcję koordynatorów w związku z realizacją przedmiotu 

Umowy, 

4) Wzór protokołu odbioru. 

5) Wydruk z właściwego rejestru (jeżeli dotyczy) 

6) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)  
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ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

WYKONAWCA 
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Załącznik nr 4 do umowy 

 

Protokół odbioru 

 

 W ramach umowy nr …………………… zawartej w dniu .............................  roku pomiędzy 

………………………………………………….…. a .................................................................................................................................. 

  

Wykonano dla Zamawiającego: 

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

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

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

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

Uwagi  

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

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

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

Usługa została przyjęta / nieprzyjęta* ze względu na  

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

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

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA  
(imię, nazwisko i pieczątka                                                                      (imię, nazwisko i pieczątka  

przedstawiciela Zamawiającego)                                                    przedstawiciela firmy)  

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 


