Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ
Umowa Nr ……………..

w dniu ………………………… r. pomiędzy Gminą Ślesin, z siedzibą: ul. Kleczewska15, 62-561
Ślesin; NIP: 665-27-16-489; Regon: 311019310
reprezentowaną przez
- Mariusza Zaborowskiego
- Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………
z
siedzibą:
……………………………………………………………………………………………..,
……………………………………………………………………………………………..
o numerze NIP …………………………..,
reprezentowanym przez
…………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawca”.
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) została
zawarta umowa następującej treści:
Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Ślesin
na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

§ 1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę polegającą na przewozie
uczniów na podstawie biletów miesięcznych zakupionych u Wykonawcy w roku szkolnym
2019/2020 w okresie od dnia 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r., z wyłączeniem przerw
przewidzianych organizacją roku szkolnego.
Przedmiot zamówienia obejmuje dowozy uczniów do placówek oświatowych:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie – ul. Młodzieżowa 1;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie - ul. Żwirki i Wigury 55;
- Szkoła Podstawowa – Piotrkowice;
- Szkoła Podstawowa w Licheniu Starym - ul. Konińska 48;
- Szkoła Podstawowa – Wąsosze
- Szkoła Podstawowa w Holendrach Szyszyńskich
oraz odwozy po zajęciach lekcyjnych.
Dowóz nie może rozpoczynać się wcześniej niż od godz. 7:00 i dojazd do szkół najpóźniej do
godz. 7:50.
Odwozy uczniów ze szkół muszą być dostosowane do potrzeb poszczególnych placówek.
Częstotliwość odwozów będzie uzależniona od czasu oczekiwania uczniów po zakończonych
zajęciach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany trasy, odległości oraz godzin przyjazdów
i odjazdów, pozostałe warunki umowy, w tym cena za 1 bilet miesięczny nie podlegają zmianie.
Wykonawca zobowiązuje się, że będzie wykonywać usługę z należytą starannością, zapewniając
uczniom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny.
Dowożenie obejmuje wszystkie dni nauki szkolnej w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46
poz. 432 z późn. zm.).
W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić przewóz uczniów w tym dniu, zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym
z Zamawiającym.
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9. Miejscowości i orientacyjne ilości uczniów zostały określone w załączniku do umowy.
10. Dowozy winny odbywać się zgodnie z ustalonymi trasami z Zamawiającym i na warunkach
określonych w SIWZ.
11. Zmiany kursów dotyczące godzin oraz ich ilości są możliwe po uprzednim uzgodnieniu
z przedstawicielami Zamawiającego (dyrektorami szkół) i Wykonawcą.
12. Przystanki docelowe znajdują się przy szkołach.
13. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przewozu osób i zapewnia opiekę nad uczniami
w trakcie ich dowozu i odwozu.
§ 2.
1 . Wykonawca oświadcza, że będzie wykonywał regularną komunikację autobusową na podstawie
zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie osobowym
wydanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U.
z 2019 poz. 58 ze zm.)
2. Zamawiający wymaga, zgodnie z postanowieniami art. 29 ust. 3a ww. ustawy, zatrudnienia
w zakresie realizacji niniejszego zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności: kierowcy-prowadzenie pojazdów
zgodnie z obowiązującymi przepisami, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
1) Wykonawca, odpowiednio Podwykonawca zobowiązany jest na potwierdzenie powyższego
wymogu złożyć oświadczenie - imienny wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
wykonujących w/w czynności najpóźniej z dniem zawarcia umowy, a w razie zmiany osób
wykonujących wskazane czynności, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia nowego aktualnego
wykazu niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy z nowym
pracownikiem. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca składa Zamawiającemu imienny wykaz
osób zatrudnionych na umowę o pracę w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, a w razie zmiany osób wykonujących wskazane
czynności, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do złożenia nowego
aktualnego wykazu niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy z nowym
pracownikiem.
Do wykazu Wykonawca odpowiednio Podwykonawca dołączy zgodę pracowników na przetwarzanie
danych osobowych w celu niezbędnym do realizacji umowy
2) Każdorazowa zmiana wykazu osób nie wymaga aneksu do umowy, natomiast Wykonawca
odpowiednio Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu zaktualizowaną listę
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności wskazane
w ust 2.
3) 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 ust.2 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,
4) 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 ust.2 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
•
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
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 szczególności bez adresów, nr PESEL
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
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•
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. Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.2 czynności zamawiający przewiduje sankcję
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 9
umowy. 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 ust.2 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.
§3
1. Zakup biletów miesięcznych odbywać się będzie na podstawie imiennych list przewożonych osób,
dostarczonych Wykonawcy przez Dyrektorów placówek oświatowych.
2. Wykonawca wyda bilety najpóżniej w ostatnim dniu roboczym w miesiącu poprzedzającym
świadczenie usługi.
3. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym na podstawie wydanych biletów
miesięcznych, tj. cena 1 biletu miesięcznego oraz rzeczywista ilość uczniów w oparciu o listę
uczniów przedłożoną przez Dyrektorów poszczególnych szkół.
4. Wykonawca wystawiać będzie dla przewożonych osób bilety miesięczne szkolne zgodnie
z art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego ( Dz.U.2018 poz. 295z późn. zm).
§4
1. Wykonawca gwarantuje wykonywanie usług objętych zamówieniem zgodnie z wymogami
określonymi przez Zamawiającego, obowiązującymi przepisami prawa, normami i standardami
oraz na warunkach niniejszej umowy.
2. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest:
1) posiadać wymagane uprawnienia do wykonywania umowy przez cały okres jej trwania,
2) zapewnić wykonywanie usług przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia zawodowe,
3) posiadać i realizować umowę za pomocą środków transportu wskazanych w ofercie,
w należytym stanie technicznym dopuszczonych do ruchu wg obowiązujących przepisów
o dowozach pasażerskich, z aktualnym ubezpieczeniem OC i NW, o dostatecznej ilości miejsc
siedzących, zgodnie z zapotrzebowaniem na poszczególnych trasach.
4) wykonywać usługi terminowo, zgodnie z rozkładem jazdy, w stopniu umożliwiającym
uczniom planowy udział w zajęciach lekcyjnych,
5) Wykonawca zobowiązuje się do punktualnego i solidnego zabezpieczenia dowozu.
6) Wykonawca nie może odwołać żadnego kursu. W przypadku awarii środka transportu lub
innych przyczyn Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego środka transportu
w ciągu …………. min., bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów z tym
związanych.
3. W przypadku naruszenia któregokolwiek postanowienia z powyższego ust. 2 przez
wykonawcę lub jego podwykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na
zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy.
4. Liczba przewożonych osób nie może być większa od dopuszczalnej liczby określonej
w dowodzie rejestracyjnym danego pojazdu.
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków, wynikających
z umowy na osoby trzecie.
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6. Zastępczy środek transportu musi odpowiadać wymaganiom określonym w ust. 2 pkt 3
niniejszego paragrafu.
7. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku określonego w ust. 2 pkt 5,
Zamawiający może zlecić wykonanie usługi innemu podmiotowi. Wszystkie koszty z tym
związane pokrywa Wykonawca.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i termonowość świadczonych usług.
§5
1. Za wykonanie całości zamówienia Wykonawcy przysługuje szacunkowe wynagrodzenie brutto
w kwocie: ……………………………… zł (słownie zł: ……………………… złotych …/100),
w tym cena ryczałtowa 1 biletu miesięcznego wynosi; brutto - …………… zł., netto –
………………. zł.
2. Rozliczenie następować będzie fakturami częściowymi.
3. Faktury częściowe będą wystawiane w cyklu miesięcznym po dostarczeniu biletów do szkół.
4. Zapłata należności następować będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie …………. dni
od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy Wykonawca zlecił podwykonawcy wykonanie części usługi, do każdej faktury
albo rachunku Wykonawca będzie dołączał oświadczenia podwykonawców potwierdzające
otrzymanie wszystkich należnych im kwot z tytułu realizacji umów o podwykonawstwo za części
zamówienia, których faktura albo rachunek dotyczy, oraz kopie faktur lub rachunków
podwykonawców potwierdzone przez podwykonawców „za zgodnośc z oryginałem” wraz
z dowodami potwierdzającymi dokonanie zapłaty w wielkości odpowiadającej wysokości
dostarczonych faktur lub rachunków. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych
dokumentów Zamawiający dokonuje zapłaty wyłącznie kwoty w stosunku, do której przestawiono
wszystkie wymagane dokumenty.
6. Termin zapłaty pozostałej części wynagrodzenia biegnie od momentu złożenia pozostałych
kompletnych dokumentów. Niekompletne faktury/ rachunki lub błędnie wypełnione będą
zwracane.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecił podwykonawcy wykonania części usługi, do każdej
faktury Wykonawca będzie dołączał oświadczenie o braku zlecania podwykonawcy wykonania
części prac w ramach przedkładanego rozliczenia.
8. W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do zwotu
Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z tego tytułu na rzecz podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych przez
Zamawiającego na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców z kwoty zobowiązania
Zamawiającego wobec Wykonawcy.
§6
1. Umowę niniejszą zawarto na czas określony tj. od dnia 2 września 2019 r. do dnia 26 czerwca
2020 r.
2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy Zamawiającemu
służy prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia
a w szczególności w przypadku:
a) utraty technicznych lub organizacyjnych możliwości wywiązania się z umowy,
b) nie zrealizowania postanowień umowy w sposób rażący,
c) naruszenia postanowień § 4 ust. 2 niniejszej umowy.
3. Prawo odstąpienia, o którym mowa w powyższym ustępie należy wykonać w terminie 2 miesięcy
od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
§7
1.
Przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest: ………………………….., tel. kont.
………………………..
2. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego jest: Iwona Antczak, tel. kont. 63 2704 011 w. 210.
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§8
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części usług podwykonawcom
oraz dalszym
podwykonawcom.
2. W przypadku udziału podwykonawców Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu
do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, a także projekt
zmian tej umowy.
3. Gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca będzie zamierzał zawrzeć umowę o kolejne
podwykonawstwo, zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projekt
umowy wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej
z projektem umowy. Obowiązek ten dotyczy także zmian treści umowy o dalsze podwykonawstwo.
4. Jeżeli Zamawiający w ciągu 7 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa
w ust.2 i 3 nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu
jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i do jej zmiany uważa się, że akceptuje
projekt umowy.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w terminie 7 dni licząc od dnia zawarcia
umowy, przedłoży Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych
umów o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi.
6. W przypadku realizacji części zamówienia przez podwykonawcę, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy wykonawca jest zobowiązany do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem warunków płatności określonych
w umowie o podwykonawstwo. Termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi.
7. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie
obowiązków wynikających z niniejszej umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca
odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za
własne.
8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, określonego w § 5 ust.1 . W takim przypadku Wykonawca zrzeka się zapłaty
Wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.
§9
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Zamawiającemu przysługuje
prawo naliczenia kar umownych:
a) za odstąpienie od umowy bądź rozwiązanie umowy z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 30 % wynagrodzenia określonego
w § 5 ust. 1
b) za naruszenie któregokolwiek postanowienia z § 4 ust. 2 niniejszej umowy,
- w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za każdy przypadek
naruszenia.
c) za niedotrzymanie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umów o pracę, o których mowa w § 2
ust. 2 - w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za każdy przypadek
naruszenia,
d) Za opóźnienie w złożeniu wykazu, o którym mowa w § 2 ust.2 pkt.1) – w wysokości
3% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
2. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia kar umownych w przypadku:
a) odstąpienia od umowy bądź rozwiązania umowy z przyczyn, za które ponosi wyłączną
odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1
3. Zamawiający może odstąpić od naliczenia kar umownych, jeżeli Wykonawca wykaże, że
niewykonanie lub opóźnienie przewozu jest skutkiem działania siły wyższej jak: gołoledź, zaspy
śnieżne, powódź lub inne czynniki niezależne od Wykonawcy.
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4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany do dokonania zapłaty za wykonane usługi.
5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej
umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar
umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego
§ 10
1. Wykonawca wykonując zakres usługi określonej w niniejszej umowie, zobowiązuje się do
przestrzegania zasad przetwarzania i ochrony powierzonych danych osobowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w tym nie będzie przetwarzał posiadanych danych osobowych
w innym celu niż wykonywanie niniejszej umowy oraz zabezpieczy je przed dostępem osób
nieuprawnionych w sposób zgodny z prawem.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodne z przepisami,
o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego, umożliwia Zamawiającemu przeprowadzenie
kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, z którymi zapoznał
się przy realizacji umowy, również po wygaśnięciu umowy.
§ 11
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz określił warunki takiej zmiany.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:
1) zmiany wysokości podatku VAT,
2) wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od
Wykonawcy,
3) wprowadzenia lub zmiany zgłoszonych w ofercie części usług wykonywanych przy udziale
podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego,
4) zmiany terminu realizacji zamówienia, wynikająca z odrębnych przepisów,
5) przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy,
6) zmiany warunków płatności z zastrzeżeniem, że zmiana ta będzie korzystna i niezbędna dla
Zamawiającego,
7) innych niezbędnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego.
8) zmian wynagrodzenia lub sposobu wypłacania wynagrodzenia w przypadku zmiany liczby
uczniów w ciągu roku szkolnego lub zmian przepisów prawa w czasie trwania niniejszej umowy
dotyczących sposobu dofinansowywania dowozów dzieci do szkół.
4. Dokonanie zmian, o których mowa wyżej wymaga podpisania aneksu do umowy.
§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Ewentualne spory powstałe na tle stosowania umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 13
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą
dopuszczalne w granicach unormowania przepisami Prawa zamówień publicznych.
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§ 14
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzeplarze dla
Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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