Załącznik nr 7 – wzór umowy
UMOWA NR ……………..
na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu (menedżera projektu) pn.: „Poprawa gospodarki
wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta” (zwana w dalszej części Umową)
zawarta w ................. roku w Warcie pomiędzy:
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta sp. z o.o. z siedzibą w Warcie,
przy ul. Tadeusza Kościuszki 9 (98-290 Warta), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176962, posiadającą kapitał zakładowy w
wysokości 8.000.412,00 złotych,
NIP: 8270010679
REGON: 730157423,
reprezentowaną przez:
pana Piotra Trojanowskiego – Prezesa Zarządu – uprawnionego do samodzielnej reprezentacji
zwaną w dalszej treści Umowy „ZAMAWIAJĄCYM”
a
[należy zastosować jedną z następujących komparycji umowy w zależności od formy prawnej
Wykonawcy]
1. SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.) I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A.)
…………………… Spółka Akcyjna z siedzibą w …………………… (kod pocztowy ……………………),
przy ulicy …………………… wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………, o kapitale
zakładowym w wysokości …………………… zł, wpłaconym w wysokości ……………………,
NIP ……………………,
REGON ……………………,
reprezentowaną przez:
1. ………………………………… - …………………………
2. ………………………………… - …………………………
właściwie umocowanymi/uprawnionymi do reprezentacji
2. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (sp. z o.o. lub spółka z o.o.)
…………………… Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ……………………
(kod pocztowy ……………………), przy ulicy ……………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS
……………………, o kapitale zakładowym w wysokości …………………… zł,
NIP ……………………,
REGON ……………………,
reprezentowaną przez:
1. ………………………………… - …………………………
2. ………………………………… - …………………………
właściwie umocowanymi/uprawnionymi do reprezentacji
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3. SPÓŁKI OSOBOWE: SPÓŁKA JAWNA (sp.j.), SPÓŁKA KOMANDYTOWA (sp.k.), SPÓŁKA
PARTNERSKA (sp.p.)
…………………… Spółka Jawna z siedzibą w …………………… (kod pocztowy ……………………),
przy ulicy ……………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………,
NIP ……………………,
REGON ……………………,
reprezentowaną przez:
1. ………………………………… - …………………………
2. ………………………………… - …………………………
właściwie umocowanymi/uprawnionymi do reprezentacji
4. OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
…………………… zamieszkałą/ym w …………………… (kod pocztowy ……………………),
przy ul. ……………………., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą ……………………
w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………, wpisaną/ym do
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ……………………, pod numerem
……………………;
NIP ……………………,
REGON ……………………,
5. SPÓŁKA CYWILNA (s.c.)
…………………… zamieszkałą/ym w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul.
…………………., wpisaną/ym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez
…………………, pod numerem …………………… i …………………… zamieszkałą/ym w
………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………., wpisaną/ym do
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………………, pod numerem
…………………, prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą
…………………… w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………,
NIP ………………,
REGON……………………,
6. OSOBA FIZYCZNA NIEPROWADZĄCA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
…………………………….., zamieszkałą/ym w ……………………….. (kod pocztowy: ……….), przy ul.
……………………………, posiadającą/ym nr PESEL …………………………. i NIP …………………,
legitymującą/ym się dowodem osobistym wydanym przez …………………………….. o nr
………………; działającą/ym osobiście
zwaną/ym/ymi w dalszej treści Umowy „WYKONAWCĄ” lub „KOORDYNATOREM” z drugiej strony
przy czym Zamawiający i Wykonawca zwani będą w dalszej treści łącznie (Zamawiający i Wykonawca)
„Stronami”, a osobno zaś (Zamawiający albo Wykonawca) „Stroną”

PREAMBUŁA

W rezultacie wybrania przez Zamawiającego oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr …………….),
w postępowaniu zgodnym z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych dla projektów
realizowanych ze środków zewnętrznych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta
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sp. z o.o. na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu (menedżera projektu) pn. „Poprawa
gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta” wspófinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa V: Ochrona Środowiska, Działanie V.3: Gospodarka wodno-kanalizacyjna,
Poddziałanie V.3.2. Gospodarka wodno-kanalizacyjna zgodnie z aktualnymi wytycznymi Instytucji
Zarządzającej RPO WŁ na lata 2014-2020,

Strony zgodnie postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

§ 1 [DEFINICJE]
Ilekroć w Umowie jest mowa o:
1) Ofercie - należy przez to rozumieć ofertę Wykonawcy (wg oznaczenia nr …)
złożoną w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji
Koordynatora Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy
i Miasta Warta”;
2) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
na terenie Gminy i Miasta Warta” wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020, określony we wniosku o dofinansowanie Projektu;
3) Wytycznych – należy przez to rozumieć Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
oraz Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – wydanymi
przez Instytucję Zarządzająca i opublikowanymi na stronie www.rpo.lodzkie.pl;
4) Instytucji Zarządzającej lub IZ - Zarząd Województwa Łódzkiego;
5) Umowie o dofinansowanie – należy przez to rozumieć Umowę o dofinansowanie Projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020;
6) Zespół Realizujący Projekt – Zespół, powołany Zarządzeniem nr 3/2018 przez Prezesa
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta sp. z o.o. z 20 marca 2018 r.,
w składzie: Kierownik Projektu, Zespól ds. technicznych, Zespół ds. rozliczeń finansowych,
Zespół ds. organizacyjno-prawnych;
7) Pzp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.);
8) Kodeks cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.);.
9) Koordynatorze – należy przez to rozumieć Wykonawcę.

§ 2 [PRZEDMIOT UMOWY]
1.

Przedmiotem Umowy jest pełnienie funkcji Koordynatora Projektu (menedżera projektu), który
obejmuje realizację w latach 2018-2020 inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, rozbudowie i przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w
miejscowości Warta ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy układu
gospodarki osadowej, zakup urządzeń do eksploatacji sieci kanalizacyjnej, a także wdrożenie
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systemu monitoringu i zarządzania siecią wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej i siecią
kanalizacji deszczowej w aglomeracji Warta.
2.

Do obowiązków Koordynatora Projektu (menedżera projektu) należy:
1)

koordynowanie działań w ramach realizacji Projektu;

2)

przejęcie odpowiedzialności za całość realizacji Projektu, w szczególności za zarządzanie
przedsięwzięciem na wszystkich jego etapach zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie o
dofinansowanie Projektu;

3)

nadzór nad zgodnością realizacji Projektu z przyjętym harmonogramem, wnioskiem
o dofinansowanie Projektu i budżetem oraz osiąganiem wskaźników;

4)

nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji projektu;

5)

współpraca z IZ w zakresie merytorycznej realizacji Projektu, w szczególności: udział w
kontrolach (wraz ze składaniem wyjaśnień) prowadzonych przez IZ lub organy
zewnętrzne, informowanie IZ o planowanych zmianach lub przesunięciach w wydatkach
przy realizacji Projektu;

6)

wsparcie przy opracowaniu postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawców robót
budowlanych bądź wykonawców usług;

7)

współpraca z Zamawiającym w zakresie obowiązków wynikających z Umowy o
dofinansowanie Projektu;

8)

monitorowanie wszelkich zmian w Wytycznych oraz innych regulacji prawnych mających
wpływ na prawidłowe rozliczenie Projektu, przy zachowaniu aktów wewnętrznych
Zamawiającego;

9)

terminowe i prawidłowe rozliczenie Projektu;

10) systematyczny monitoring przebiegu realizacji Projektu, w tym monitorowanie poziomu
wydatków, wskaźników, celów i innych;
11) identyfikacja zagrożeń oraz doradztwo w podejmowaniu działań mających na celu
prawidłową realizację Projektu w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych
lub nieprzewidywalnych;
12) współpraca z Zespołem Realizującym Projekt przy sporządzaniu wniosków o płatność
wraz z częścią sprawozdawczą do IZ, w tym kontrolowanie terminowości ich składania;
13) dokonywanie oceny dokumentów finansowo-księgowych
z wydatkami kwalifikowalnymi w ramach Projektu;

pod

kątem

zgodności

14) przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu,
personelu oraz kontrahentów;
15) reprezentowanie wraz z Zamawiającym interesów Projektu w kontaktach z IZ i innymi
instytucjami zaangażowanymi bezpośrednio lub pośrednio w realizację Projektu,
16) współpraca z Zespołem Realizującym Projekt w zakresie działań dotyczących informacji
i promocji zgodnie z Wytycznymi.
3.

Przedmiot Umowy realizowany będzie w przede wszystkim w siedzibie Zamawiającego, a także
w każdym innym miejscu, w którym Zamawiający prowadzi swoją działalność lub swoje
interesy (nie więcej niż trzy razy na kwartał w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego)
oraz za pomocą dostępnych środków komunikacji elektronicznej (np. Internet, telefon,
komunikatory itp.).

§ 3 [OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY]
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1.

Okres realizacji umowy zgodny jest z okresem obowiązywania Umowy na dofinansowanie
i trwa od dnia zawarcia Umowy do 30 grudnia 2020 r.

2.

Okres o którym mowa w ust. 1 dotyczy realizacji zadań Koordynatora Projektu (menedżera
projektu).

3.

Zgodnie z Umową na dofinansowanie, w terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia
realizacji Projektu należy złożyć wniosek końcowy o płatność. W związku z tym, na prośbę
Zleceniodawcy, Koordynator stawi się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zleceniodawcę
w celu sporządzenia końcowego wniosku o płatność. Koordynator czynności z tym związane
wykonuje w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy i nie przysługuje mu w tym
zakresie inne, dodatkowe wynagrodzenie.

§ 4 [OBOWIĄZKI STRON]
1.

2.

3.

Wykonawca jest zobowiązany:
1)

wykonywać przedmiot Umowy terminowo i z należytą starannością;

2)

zachować w tajemnicy wszelkie fakty, informacje i okoliczności poznane i udostępnione
w trakcie realizacji niniejszej Umowy,

3)

zachować ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
100.000,00 złotych przez cały okres obowiązywania umowy.

Zamawiający jest zobowiązany:
1)

do udzielenia Koordynatorowi koniecznej pomocy przy realizacji przedmiotu Umowy;

2)

dostarczyć Koordynatorowi wszystkich żądanych przez niego informacji i dokumentów
związanych z realizacją przedmiotu Umowy.

W ramach kontroli, upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz uprawnionych instytucji,
mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla
oceny prawidłowości wykonania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub pisemnie informacji
dotyczących wykonania zadania. Wykonawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany
dostarczyć lub udostępnić dokumenty lub inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień
i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

§ 5 [WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI]
1.

Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie ………………………… (słownie: ………………………………) zł netto,
powiększone o należny podatek VAT w kwocie ………………………. (słownie: ……………..) zł,
co daje łącznie kwotę: ………………………… (słownie: …………………………..) zł brutto.
albo [w przypadku gdy Wykonawca nie prowadzi działalności gospodarczej]
Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie ………………………. (słownie: …………………………) zł brutto.

2.

Powyższe wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty prawidłowego zrealizowania
pełnego zakresu ilościowego i jakościowego przedmiotu Umowy, jak również ryzyko
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu
Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na
koszty.
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3.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w równych transzach za okres
kwartalny począwszy od dnia podpisania umowy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego. Wysokość
wynagrodzenia kwartalnego ustalonego na tej podstawie wynosi …… zł netto
(słownie…………………….). Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
albo [w przypadku gdy Wykonawca nie prowadzi działalności gospodarczej]
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w równych transzach za okres
kwartalny, począwszy od dnia podpisania Umowy, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiajacego, prawidłowo wystawionego rachunku. Wysokość wynagrodzenia
kwartalnego ustalonego na tej podstawie wynosi …………… (słownie: …………………) zł
brutto.

4.

Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na wskazany w dokumencie księgowym rachunek
bankowy Wykonawcy.
[w przypadku gdy Wykonawca nie prowadzi działalności gospodarczej]

6.

Od kwoty wynagrodzenia Zamawiający potrąci należności publicznoprawne zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6 [ODSTĄPIENIE OD UMOWY]
1.

W przypadku jeżeli Wykonawca w sposób rażący nie wywiązuje się z wymagań określonych w
umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

2.

Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy gdy:
1)

Wykonawca przerwał realizację usługi i nie realizuje przedmiotu umowy, pomimo
dodatkowego wezwania na piśmie przez Zamawiającego;

2)

Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie ze złożoną ofertą;

3)

Wykonawca realizuje przedmiot Umowy wadliwie lub w sposób nienależyty.

3.

W przypadkach uzasadnionych rozwiązanie Umowy jest możliwe również za porozumieniem
stron.

4.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.

5.

Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem przyczyn,
pod rygorem nieważności.

§ 7 [ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY UMOWNE]
1.

Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane
w następujących wypadkach i wysokościach:
1)

20% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za cały okres
realizacji Umowy – w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn
zależnych od Wykonawcy;
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2.

3.

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy
i pomniejszenia tego wynagrodzenia o wartość potrąconej kary umownej.
§ 8 [OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

1.

Dane osobowe Wykonawcy są objęte ochroną prawną wynikająca z przepisów 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1).

2.

Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych udostępnionych
wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy przez Zamawiajacego, który jest jednocześnie
administratorem danych osobowych Wykonawcy. Zamawiający informuje, zaś Wykonawca
potwierdza przyjęcie do wiadomości, iż jego dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie
przez okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z Umowy,
określonych w przepisach prawa oraz do oznaczonych dla dochodzenia roszczeń, dane nie
będą przekazywane do innych podmiotów niż uczestniczące w procesie realizacji Umowy, do
państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Wykonawca potwierdza, iż został
poinformowany o prawie do dostępu do danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia,
także od ograniczenia ich przetwarzania, nadto do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zamawiający oświadcza nadto, że nie podejmuje
zautomatyzowanych decyzji wobec Wykonawcy.

3.

Zamawiający, jako administrator danych osobowych, w celu realizacji Umowy powierza
Wykonawcy
przetwarzanie
danych
osobowych
zawartych
w
przekazywanych
lub udostępnianych Wykonawcy dokumentach, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.

4.

Wykonawca może przetwarzać powierzone dane wyłącznie w zakresie i celu, określonym
w Umowie.

5.

Zamawiający jest upoważniony do prowadzenia u Wykonawcy kontroli w zakresie ochrony
danych osobowych po uprzednim zgłoszeniu zakresu i terminu kontroli.

§ 9 [ZMIANA UMOWY]
1.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w stosunku do treści Oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jedynie w zakresie przewidzianym
w§9

2.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w przypadku gdy:
1)

zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie,

2)

Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz
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nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy;
3)

konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności IZ,
a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na
realizację zamówienia;

4)

gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian Wytycznych.

3.

Zmiany Umowy, mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony Umowy wyrażą na to
zgodę.

4.

Zmiany do Umowy będą możliwe przy jednoczesnym uzyskaniu przez Zamawiającego zgody
na zmianę Umowy o dofinansowanie z IZ.

5.

Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy, zastrzeżonej pod
rygorem nieważności.

6.

Nie stanowi zmiany Umowy:
1)

zmiana adresu do korespondencji;

2)

utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy;

3)

zmiana osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę;

4)

zmiana stawek podatku od towarów i usług (VAT) stosownie do wysokości zmiany stawek.

§ 10 [POWIADOMIENIA]
1.

Wszelkie powiadomienia związane z Umową będą doręczane w formie pisemnej oraz
podpisane przez lub w imieniu Strony doręczającej takie informacje. Powiadomienie może
zostać doręczone listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską
lub przez posłańca za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub faksem albo pocztą elektroniczną
potwierdzoną następnie listem poleconym na następujące adresy:
Dla Zamawiającego:
adres: ……………………………………………….
nr telefonu: …………………………………………
nr faksu: …………………………………………….
e-mail: ……………………………………………….
Dla Wykonawcy:
adres: ……………………………………………….
nr telefonu: …………………………………………
nr faksu: …………………………………………….
e-mail: ……………………………………………….

2.

Strony zobowiązują się informować siebie niezwłocznie o wszelkich zmianach danych,
w szczególności adresu do doręczeń oraz osób uprawnionych do reprezentowania. W
przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu siedziby Strony, doręczenie dokonane
na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

§ 11 [PRZEDSTAWICIELE STRON]
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1.

Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza w kolejności następujące osoby:
1) ..........................................., tel.: .............................., e-mail: …………………;
2) ..........................................., tel.: .............................., e-mail: ………………… .

2.

Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza następujące osoby:
1) ..........................................., tel.: .............................., e-mail: …………………;
2) ..........................................., tel.: .............................., e-mail: ………………… .

§ 12 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej – w szczególności
Kodeksu cywilnego.

2.

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej
mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

3.

Korespondencja prowadzona w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym
i Wykonawcą będzie sporządzana w języku polskim. Językiem porozumiewania się
Zamawiającego z Wykonawcą będzie język polski.

4.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy uważany jest
za oryginalny, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i jednym egzemplarzu dla
Wykonawcy.
ZA ZAMAWIAJĄCEGO:

ZA WYKONAWCĘ:

podpis: _________________________

podpis: _________________________

[imię i nazwisko, stanowisko lub funkcja]

[imię i nazwisko, stanowisko lub funkcja]
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