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Załącznik nr 5 do SIWZ 

WZÓR UMOWY 

UMOWA   

 

zawarta  

 

dnia  ..................................  

 

w Warszawie 

 

pomiędzy: 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Mechaniki Precyzyjnej z siedzibą w 

Warszawie, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy pod numerem 

KRS: 0000021795, NIP 525-000-91-86, REGON 000031532, zwanym dalej 

„Zamawiającym”, który reprezentuje: 

 

Dyrektor – dr inż. Anna Ostapczuk,  

  

a 

 

…………………………………… z siedzibą w ……………, adres: ul. …………….., …-… ……………, wpisaną 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy ………………., …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS: …………, posiadającą NIP: ……………. oraz REGON: ………………., kapitał 

zakładowy w wysokości: ……………….1, opłacony w całości2, zwaną dalej ,,Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez: ………………………… 

 

(wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS 

Wykonawcy stanowi Załącznik nr ….. do umowy). 

łącznie zwanymi dalej „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”. 

Pełnomocnik Wykonawcy zapewnia, że udzielone mu/jej pełnomocnictwo nie wygasło, ani 

nie zostało odwołane, a jego treść nie uległa zmianie3. 
 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Pzp), (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn.zm. ), Strony postanawiają 

zawrzeć umowę o następującej treści: 

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

usługi ubezpieczeniowej obejmującej świadczenie usług grupowych ubezpieczeń 

zdrowotnych dla pracowników Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki 

Precyzyjnej, członków ich rodzin oraz partnerów życiowych, w latach 2020-2022, w 

zakresie określonym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia i w Specyfikacji 

                                                 
1Wysokość kapitału zakładowego należy podać wyłącznie w odniesieniu do spółki komandytowo-
akcyjnej, sp. z o.o. oraz spółki akcyjnej. 
2 Wysokość kapitału wpłaconego należy podać wyłącznie w odniesieniu do spółki komandytowo-
akcyjnej oraz spółki akcyjnej. 
3 W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika. 
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Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), oraz w pozostałych załącznikach do tej 

Specyfikacji – stanowiących załącznik do umowy (dalej jako „przedmiot umowy”). 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Załącznik nr 1 do SIWZ, który 

stanowi integralną część umowy. 

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany z poszanowaniem obowiązujących przepisów 

prawa, postanowieniami umowy oraz załącznikami do niej. 

 

§ 2. 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia wykonania wszystkich obowiązków z 

niej wynikających.  

2. Przedmiot umowy wykonywany będzie przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania 

umowy.  

§ 3. 

WYNAGRODZENIE 

1. Kwota wynagrodzenia przysługującego wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu 

umowy określonego w § 1, będzie każdorazowo ustalana na podstawie iloczynu liczby 

osób uprawnionych do świadczeń będących przedmiotem umowy oraz wysokości 

wynagrodzeń jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do oferty, który stanowi 

integralną część umowy. 

2. W przypadku przystąpienia do ubezpieczenia współmałżonków, partnerów oraz dzieci 

pracowników Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania stawek 

nie wyższych niż określone  

w załączniku nr 2 do SIWZ, który stanowi integralną część umowy. 

 

§ 4.  

PŁATNOŚĆ 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, płatne jest w 

okresach miesięcznych. Płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację 

przedmiotu umowy będzie następowała do 5 dnia każdego miesiąca następującego po 

zakończeniu miesiąca, w którym były świadczone usługi określone w § 1, pod 

warunkiem doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, o której 

mowa w ust. 4. 

2. W przypadku, gdy termin, o którym mowa w ust. 1, wypada na dzień ustawowo 

wolny od pracy, płatność nastąpi pierwszego dnia roboczego następującego po tym 

terminie. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy, wskazany na fakturze.   

4. Faktury należy wystawić na: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki 

Precyzyjnej, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, NIP: 525-000-91-86. 

5. Nieprawidłowo wystawiona faktura nie będzie stanowiła podstawy do zapłaty 

wynagrodzenia i zostanie zwrócona Wykonawcy. W takim przypadku, zapłata 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi  

w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury.  

6. Za datę płatności uznaje się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

7. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać cesji 

wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich. 

§ 5. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy – ubezpieczenie wskazanych ryzyk; 

2) zapłata świadczenia zgodnie z obowiązującymi warunkami ubezpieczeń 

określonych w umowie § 11 ust. 4 oraz SIWZ, która stanowi załącznik do 

niniejszej umowy; 

3) wykonywanie obowiązków wynikających z umowy, w tym przedmiotu umowy, z 

należytą starannością wymaganą przy uwzględnieniu zawodowego charakteru 

działalności. 
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§ 6. 

OSOBY DO KONTAKTU 

1. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy: 

a) Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą: 

1. Panią Agnieszkę Dalewską: tel. (22) 663 43 26, e-mail: 

agnieszka.dalewska@imp.edu.pl; kadry@imp.edu.pl, 

2. Panią Karolinę Szymańską: tel. (22) 560 24 25, e-mail: 

karolina.szymanska@imp.edu.pl.  

b) Wykonawca wyznacza do kontaktów z Zamawiającym: 

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

3. Osoby wskazane w ust. 1, są upoważnione do dokonywania bieżących ustaleń w 

zakresie realizacji przedmiotu umowy, a także w zakresie niewskazanym wyraźnie w 

umowie, lecz niezbędnym do jej wykonania. Osoby te nie są umocowane do 

dokonywania zmiany warunków umowy (w tym do podpisania aneksu do umowy), 

chyba że upoważnienie takie wynika z odrębnego pełnomocnictwa. 

4. O zmianie wyznaczonej osoby lub danych, o których mowa w ust. 1, Strony 

niezwłocznie powiadomią się wzajemnie, bez konieczności zmiany umowy. Szkody 

powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają Stronę zobowiązaną.  

5. Uznaje się, iż dotarcie informacji w zakresie bieżących uzgodnień i koordynacji 

wykonywania przedmiotu umowy do osób wskazanych w ust. 1, jest 

poinformowaniem Stron.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

każdej zmianie adresu, siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy 

mogącej mieć wpływ na realizację umowy.  

 

§ 7. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie i na zasadach 

określonych art. 145 Pzp, tj. 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 (trzydziestu) dni 

kalendarzowych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje umowę w sposób 

nienależyty lub narusza jej postanowienia, w szczególności w przypadku 

powtarzających się zaniedbań ze strony Wykonawcy dotyczących wykonania usług, 

gdy Wykonawca nie realizuje umowy lub usług w terminach,  

w których umowa lub usługi miały być realizowane, gdy Wykonawca wykonuje 

przedmiot umowy  

w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może od umowy odstąpić w 

części lub w całości,  

w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. 

3. Ponadto, Zamawiający może od umowy odstąpić w przypadku: 

1) gdy w celu zawarcia umowy Wykonawca przedstawił fałszywe oświadczenia lub 

dokumenty –  

w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach; 

2) wystąpienia niezależnych od którejkolwiek ze Stron okoliczności 

uniemożliwiających wykonanie umowy lub jej części przez Wykonawcę – 

w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia zaistnienia tych 

okoliczności; 

3) innych uchybień ze strony Wykonawcy dotyczących wykonywania umowy, 

powodujących, że dalsze wykonywanie umowy jest niemożliwe lub niecelowe – 

w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. 

4. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu przez cały okres 

obowiązywania Umowy. 

5. W przypadkach określonych w ust. 1, 2 i 3, Wykonawca może żądać od 

mailto:agnieszka.dalewska@imp.edu.p
mailto:kadry@imp.edu.pl
mailto:karolina.szymanska@imp.edu.pl
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Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części 

umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od 

umowy. W przypadku ewentualnych wątpliwości, po ustaniu obowiązywania umowy 

w związku z odstąpieniem, Strony zgodnie podejmą działania, celem ustalenia 

zakresu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie umowy do 

momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz 

wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w powyższym zakresie. 

6. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Odstąpienie od Umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej 

Zamawiającego w związku ze skróceniem okresu obowiązywania umowy. 

8. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie powoduje utraty przez 

Zamawiającego prawa do dochodzenia kar umownych. 

9. Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie ograniczają Zamawiającemu 

możliwości wypowiedzenia umowy na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, ani nie modyfikują tych przepisów lub warunków na 

niekorzyść Zamawiającego. W przypadku wypowiedzenia Umowy należy stosować 

odpowiednio ust. 5.  

§ 8. 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy lub jego części, Zamawiający ma 

prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia 

obliczonego zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszej umowy, przysługującego Wykonawcy za 

miesiąc, w którym stwierdzono naruszenie. 

2. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo 

naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia 

obliczonego zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszej umowy, przysługującego Wykonawcy za 

miesiąc, w którym stwierdzono naruszenie, za każdy przypadek naruszenia, z 

zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów wynikających z 

umowy lub załączników do umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę 

umowną – w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych), za każdy dzień opóźnienia, za 

wyjątkiem sytuacji, w których Wykonawca nawet przy dołożeniu należytej staranności 

nie mógł jej uniknąć lub jeżeli niedotrzymanie terminu jest spowodowane 

przyczynami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego. 

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% 

kwoty wynagrodzenia obliczonego zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 

przysługującego Wykonawcy za wszystkie miesiące poprzedzające złożenie przez 

Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień dotyczących poufności na 

zasadach opisanych w § 10 umowy, bądź naruszenia przepisów dotyczących ochrony 

danych osobowych, o których mowa w § 11 umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć 

Wykonawcy karę umowną w wysokości do 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych, za każdy 

przypadek naruszenia. 

6. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 

7. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie 

cywilnym, a także w przypadkach, dla których kar umownych nie zastrzeżono. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych przez 

Zamawiającego z kwoty przysługującego mu wynagrodzenia, choćby którakolwiek z 

wierzytelności przedstawionych do potrącenia przez Zamawiającego, była 

niewymagalna lub niezaskarżalna. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar 

umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do 

uregulowania kary w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu noty 

obciążeniowej. 

9. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania przedmiotu 

umowy. 
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§ 9. 

ZMIANA UMOWY 

1. Zmiany umowy będą dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone 

przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają 

możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy. Zamawiający 

przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy, także w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

w następujących przypadkach: 

a) konieczna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, tj. w przypadku 

konieczności  skrócenia  terminu obowiązywania umowy ubezpieczenia ze 

względu na sytuację finansową Zamawiającego, 

b) niezbędne jest ograniczenie przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy 

– w takim przypadku zmianie mogą ulec postanowienia umowy odnoszące się 

do przedmiotu umowy i jego zakresu, wynagrodzenia i rozliczenia 

Wykonawcy, a także obowiązków Wykonawcy; 

c) konieczne jest wprowadzenie zmian w umowie, jeżeli konieczność 

wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa 

obowiązujących po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmian 

umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian – w takim przypadku 

zmianie mogą ulec wyłącznie postanowienia umowy, do których odnoszą się 

zmiany przepisów prawa; 

d) konieczne jest zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy – w takim 

przypadku zmianie ulegną wyłącznie postanowienia odnoszące się do 

wynagrodzenia i rozliczenia Wykonawcy; 

e) zmian dotyczących terminów i liczby płatności oraz wysokości kwot, w 

przypadku braku środków na uregulowanie płatności przez Zamawiającego w 

terminach przewidzianych w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez 

dodatkowej zwyżki w wysokości kwot zobowiązań przy rozłożeniu ich na raty; 

f) w przypadku ujawnienia się nowego ryzyka (np. nowej jednostki chorobowej, 

nowej metody leczenia, itd., nieobjętej zakresem ubezpieczenia, a 

wynikającej np. z rozwoju wiedzy, nauki, techniki, itd.), Zamawiający 

przewiduje możliwość wprowadzenia, za zgodą Wykonawcy, zmian  

w zakresie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń dotyczących złożonej oferty, 

sum ubezpieczenia oraz wysokości należnych składek; 

g) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku 

zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 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, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych, 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę. 

2.  Wskazanie powyższych okoliczności zmian umowy nie stanowi zobowiązania 

Zamawiającego do wprowadzenia tych zmian. 

3.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności za zgodą obu Stron oraz muszą być dokonywane z zachowaniem 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 10. 

ZACHOWANIE POUFNOŚCI 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje techniczne, 

technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne 

dotyczące drugiej Strony, otrzymane od drugiej Strony w związku z realizacją 
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umowy, wyrażone za pomocą mowy, pisma, obrazu, rysunku, znaku,  

 

dźwięku albo zawarte w urządzeniu, przyrządzie lub innym przedmiocie, a także 

wyrażone w jakikolwiek inny sposób i przekazane drugiej Stronie (dalej jako 

„Informacje Poufne”).  

2. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny 

sposób nie rozpowszechniać Informacji Poufnych lub ich części, za wyjątkiem 

przypadków, gdy jest to konieczne do realizacji celów ściśle związanych ze 

współpracą Stron wynikającą z postanowień umowy oraz przypadków określonych w 

ust. 4-7. 

3. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1-2, nie ma zastosowania 

do danych i informacji: 

1) dostępnych publicznie, 

2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego bez obowiązku zachowania poufności, 

3) znanych Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności w momencie ich 

przekazania przez Zamawiającego, 

4) co do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich 

ujawnienie. 

4. W przypadku skierowania przez uprawniony organ żądania ujawnienia Informacji 

Poufnych, Wykonawca dokona natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego 

o wystąpieniu takiego żądania i jego okolicznościach towarzyszących. 

5. Jeżeli ujawnienie Informacji Poufnych jest konieczne z uwagi na obowiązujące 

przepisy prawa, Wykonawca ujawniający Informacje Poufne zobowiązuje się dołożyć 

wszelkich starań dla uzyskania wiarygodnego zapewnienia od podmiotu, któremu 

Informacje Poufne są ujawniane, że nie będą ujawniane dalej. 

6. Powyższe nie dotyczy ujawniania Informacji Poufnych pracownikom Wykonawcy, 

jego pełnomocnikom oraz osobom bezpośrednio związanym z realizacją Umowy, 

którym ujawnienie Informacji Poufnych będzie niezbędne do prawidłowego 

wykonania Przedmiotu Umowy oraz przypadków, gdy ujawnienie Informacji Poufnych 

będzie wymagane przez przepisy prawa.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania osób, przy pomocy których 

wykonuje Umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających 

z Umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego 

zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania 

poufności. Za naruszenie tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia uzyskanych Informacji Poufnych 

przed nieautoryzowanym dostępem oraz odczytem poprzez m.in. ograniczenie 

dostępu do Informacji Poufnych, przesyłanie i przekazywanie w sposób 

uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby nieupoważnione, korzystanie z 

urządzeń i systemów informatycznych zapewniających wysoki poziom 

bezpieczeństwa danych oraz prawidłowego usuwania oraz niszczenia wszelkich 

nośników zawierających Informację Poufne. 

9. Informacje Poufne otrzymane od Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się 

wykorzystywać wyłącznie w celu realizacji umowy. 

10. Zobowiązanie określone w niniejszym paragrafie pozostaje w mocy również 

po wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy. 

 

§ 11. 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji umowy nie mogą być 

przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod 

rygorem nieważności. 

2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją Umowy, Strony zobowiązują się 

rozpatrywać bez zbędnej zwłoki w drodze negocjacji, a w przypadku uznania przez 

jedną ze Stron niemożności osiągnięcia kompromisu, spory te będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny. Sądem powszechnym właściwym miejscowo dla rozstrzygania 

wszelkich sporów wynikłych w związku z realizacją Umowy jest sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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3. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie 

wzajemnych dodatkowych uzgodnień, Strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawcy z wnioskiem o 

przyznanie z funduszu prewencyjnego na jego rzecz określonej kwoty pieniężnej 

przeznaczonej na dofinansowanie działalności zapobiegawczej, którą to kwotę 

Wykonawca przyzna, jeżeli uzna to za celowe. 

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących 

egzemplarzach w języku polskim po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron 

6.  Stosunki zobowiązaniowe pomiędzy Stronami regulują następujące dokumenty 

umowne: 

a) niniejsza umowa, 

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

stanowiącymi jej integralną część, 

c) oferta Wykonawcy z dnia …………….……… 2020 r. 

 

 

 

7. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami 

ww. dokumentów, pierwszeństwo mają dokumenty w kolejności określonej powyżej. 
 

 

 

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

Zamawiający Wykonawca 

 


