Projekt pn. „Studenci specjaliści WPiA Uniwersytetu Opolskiego”

UMOWA
………/2019
Zawarta, w dniu ________________ rok, pomiędzy: Uniwersytetem Opolskim z siedzibą
w 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A, NIP: 754-000-71-79, REGON: 000001382, zwanym dalej
Zamawiającym, którego reprezentuje: Kanclerz Uniwersytetu Opolskiego – Zbigniew Budziszewski
przy kontrasygnacie finansowej Kwestora Uniwersytetu Opolskiego
– Konstantego Gajdy
a ……………………………………………………, ul. ………………………………………………, KRS: …………………………….,
REGON: ……………………………, NIP: …………………………………… zwanym dalej Wykonawcą, którego
reprezentuje: …………………………………………. – w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.
§1
1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest: Usługa badań lekarskich dla uczestników programów
stażowych, zgodnie z opisem przedmiotu umowy stanowiącym załącznik do umowy.
2.
Przedmiot umowy finansowany jest z projektu pn. „Studenci specjaliści WPiA Uniwersytetu
Opolskiego”.
3.
Realizacja przedmiotu umowy w rozumieniu niniejszej umowy, jest działaniem Wykonawcy
polegającym na sukcesywnym przeprowadzaniu badań w „czasie reakcji”, o którym mowa
w § 2 ust. 5 umowy, w odpowiedzi na bieżące zgłoszenia do badań lekarskich (medycyna pracy)
uczestników stażów.
4.
Przez badania lekarskie w rozumieniu niniejszej umowy należy rozumieć badania lekarskie,
o których mowa w art. 229 Kodeksu pracy oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników,
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do
celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2067);
5.
Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do
należytego wykonania przedmiotu umowy.
6.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy przy dołożeniu należytej
staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy zachowaniu odpowiednich norm i
standardów jakościowych.
7.
Wykonawca jest zobowiązany do:
7.1.
wykonywania usług medycznych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, ogólnie
przyjętymi zasadami etyki zawodowej i należytą starannością;
7.2.
wykonywania usług, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz wydawania zaświadczeń
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U.
z 2016 r., poz. 2067);
7.3.
ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej, zgodnie z Rozporządzeniem
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
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000.), ; ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617 ze zm.); ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 ze
zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069 ze zm.);
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7.4.
zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których Wykonawca powziął wiadomość w
trakcie realizacji umowy, i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż do wykonania
umowy, a także do zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub
wykorzystanie w innym celu mogłoby narazić interesy Zamawiającego lub uczestników projektu, w
czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji
oraz ich źródła;
7.5.
podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia, że żadna z osób, przy pomocy
których wykonuje umowę, nie ujawni informacji, o których mowa w § 1 ust. 7 pkt 7.4 umowy, ani ich
źródła zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez wyraźnego pisemnego upoważnienia
Zamawiającego.
8.
Miejsce świadczenia usługi stanowiącej przedmiot umowy musi spełniać wymagania
określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
9.
Miejsce świadczenia usługi stanowiącej przedmiot umowy: ……………………………………..
10.
W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych takich jak: przerwa w dostawie mediów
niezbędnych do prawidłowej, zgodnej z opisem przedmiotu umowy (załącznik nr 1A do umowy)
realizacji przedmiotu umowy lub spalenia lub zalania miejsca świadczenia usługi stanowiącej
przedmiot umowy - zgodnie z miejscem wskazanym przez Wykonawcę w § 1 ust. 9 umowy; huragan;
braki kadrowe; zamknięcie miejsca świadczenia usługi stanowiącej przedmiot umowy przez organ
administracji publicznej, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego
w § 3 ust. 1 umowy, zobowiązany jest na czas realizacji przedmiotu umowy zapewnić miejsce
świadczenia usługi stanowiącej przedmiot umowy w innym lokalu (miejscu świadczenia usługi
stanowiącej przedmiot umowy), o standardach takich samych lub lepszych, niż wskazane
w opisie przedmiotu umowy (załącznik nr 1A do umowy).
11.
W przypadku rezygnacji przez Wykonawcę z adresu wskazanego w § 1 ust. 9 umowy (miejsca
świadczenia usługi stanowiącej przedmiot umowy) Wykonawca zobowiązany jest wskazać,
w terminie minimum czternastu [ 14 ] dni kalendarzowych przed planowaną zmianą, Zamawiającemu
inny adres (miejsca świadczenia usługi stanowiącej przedmiot umowy),
w którym Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy o standardach takich samych lub
lepszych, niż wskazane w opisie przedmiotu umowy (załącznik nr 1A do umowy).
12.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania jedynie badań określonych w opisie
przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, iż za ewentualne badania dodatkowe, wykonane bez zgody
Zmawiającego, Wykonawca nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia. Ponadto nie dopuszcza się
sytuacji, w którym uczestnik projektu musi sam zapłacić za badania.
13.
Wykonawca przeprowadzi badania lekarskie w ciągu jednego dnia roboczego (chyba że
specyfika badań wymaga inaczej), w którym uczestnik projektu stawił się w miejscu świadczenia
usługi.
14.
Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca w ramach
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy.
15.
Zmiana, o której mowa w § 1 ust. 9 umowy wymaga zmiany do umowy w formie pisemnego
aneksu.
§2
1.
Termin wykonania przedmiotu umowy: do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące
dwudziestego pierwszego [ 30.09.2019 ] roku od dnia zawarcia umowy.
2.
Niniejsza umowa wygaśnie mimo niewypłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia
Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy po upływie terminu obowiązywania umowy
(wskazanego w § 2 ust. 1 umowy) lub w momencie wypłaty Wykonawcy całości wynagrodzenia, o
którym mowa w § 3 ust. 1 umowy mimo nieupłynięcia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
3.
Wykonawca po zawarciu umowy sukcesywnie będzie otrzymywał listę uczestników projektu
kierowanych na badania lekarskie stanowiące przedmiot umowy. Uczestnicy projektu rozpoczynają
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staż w różnych terminach i zgodnie z tymi terminami Wykonawca będzie otrzymywał listę z osobami
(uczestnikami projektu) skierowanymi na badania.
4.
Wykonawca najpóźniej w ciągu kolejnego dnia roboczego po otrzymaniu listy uczestników
projektu sporządzi i przekaże (pisemnie lub za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej)
Zamawiającemu harmonogram badań lekarskich biorąc pod uwagę czas reakcji określony
w § 2 ust. 5 umowy.
5.
Badania lekarskie zgłoszonych na przedmiotowej liście uczestników projektu, stanowiące
przedmiot umowy, muszą zostać zrealizowane w „czasie reakcji” wynoszącym - […..] dzień/dni
roboczy/ch.
6.
„Czas reakcji” w rozumieniu niniejszej umowy jest terminem, w którym Wykonawca
zobowiązany jest przeprowadzić badania lekarskie, będące przedmiotem niniejszej umowy, dla
uczestników projektu, którzy zostali wskazani przez Zamawiającego w przekazywanych sukcesywnie
Wykonawcy listach uczestników projektu kierowanych na badania. Zamawiający będzie zgłaszał
Wykonawcy listy uczestników projektu kierowanych na badania adekwatnie
do czasu reakcji wskazanego w § 2 ust. 5 umowy. Czas reakcji będzie liczony od momentu
przekazania Zamawiającemu harmonogramu przez Wykonawcę.
7.
W sytuacji braku możliwości uczestniczenia w badaniu lekarskim (w terminie wskazanym
w harmonogramie badań) przez uczestnika projektu, Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć nowy
termin badania lekarskiego, które odbędzie się w terminie nie późniejszym niż ….. [ ….. ] dni robocze
od pierwotnego terminu badania wyznaczonego przez Wykonawcę
w harmonogramie badań lekarskich.
8.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zmianie terminu realizacji usługi stanowiącej
przedmiot umowy niezwłocznie po powzięciu przez Zamawiającego informacji
o konieczności dokonania zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.
9.
W przypadku, gdy ostatni dzień terminów określonych w umowie występuje w dniu
niebędącym w rozumieniu umowy dniem roboczym wówczas ostatni dzień terminów określonych w
umowie wraz z załącznikami przypada w następnym dniu będącym dniem roboczym w rozumieniu
umowy.
10.
Dniem roboczym w rozumieniu umowy są dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy oraz dni ustanowionych przez władze Zamawiającego jako dni wolne od
pracy.
11.
W przypadku, gdy w umowie oraz opisie przedmiotu umowy, posłużono się terminem
„dzień” (bez wskazania, czy jest to dzień kalendarzowy czy roboczy), wówczas w rozumieniu umowy
będzie to dzień roboczy.
12.
Strony ustalają za dzień zawarcia umowy, o którym mowa w postanowieniach umowy,
dzień wskazany w komparycji umowy.
13.
Dniem zawarcia umowy, w rozumieniu niniejszej umowy jest dniem od którego rozpoczyna
się bieg terminu wykonania przedmiotu umowy.
14.
Do wzajemnego współdziałania przy wykonaniu niniejszej umowy zostają wyznaczeni:
14.1. Ze strony Zamawiającego: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego,
Małgorzata Podgórska-Ziobro, tel.: 77 452 74 58.
14.2. Ze strony Wykonawcy: ………………………..

§3
1.
Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
maksymalne złotych brutto (w tym podatek VAT i inne należności publicznoprawne zgodnie
z obowiązującymi przepisami), ustalone w oparciu o złożoną ofertę w wysokości:
………………………………………..złotych brutto.
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2.
Liczba osób (uczestników projektu kierowanych na badania) wskazana w opisie przedmiotu
umowy – w załączniku do umowy, jest wielkością orientacyjną ustaloną na podstawie planowanego
zapotrzebowania wynikającego z potrzeb projektowych, w okresie o którym mowa w § 2 ust. 1
umowy. Zamawiający ma prawo zmiany lub zmniejszenia liczby osób,
w ramach poszczególnych pozycji opisu przedmiotu umowy.
3.
W przypadku zmiany, o której mowa w § 3 ust. 2 umowy, Zamawiający ma prawo do
proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia, określonego w § 3. ust. 1 umowy. Wynagrodzenie
ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu do wartości wynikającej z iloczynu faktycznie
przeprowadzonej liczby badań stanowiących przedmiot umowy i ceny wynagrodzenia Wykonawcy za
jedną [ 1 ] osobę, to jest: …………………………………………….. złotych brutto.
4.
W przypadku, gdy personel Wykonawcy nie posada biegłej znajomości języka polskiego,
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną dyspozycyjność tłumacza na okres i dla potrzeb
realizacji umowy w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. umowy.
5.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywało się miesięcznie. Wykonawca
wystawi Zamawiającemu fakturę po zakończeniu każdego miesiąca, na kwotę odpowiadającą
faktycznej liczbie przeprowadzonych badań stanowiących przedmiot umowy (faktycznej liczbie
przebadanych uczestników projektu).
6.
Podstawą wystawienia faktury jest obustronnie podpisany miesięczny protokół wykonania
przedmiotu umowy, wskazujący dokładną listę (liczbę) uczestników projektu przebadanych
w danym miesiącu.
7.
Jeżeli wartość na fakturze będzie odmienna niż wynikająca z iloczynu miesięcznej liczby
przebadanych uczestników projektu i ceny wynagrodzenia Wykonawcy za jedną [ 1 ] osobę
(wskazaną w § 3 ust. 3 umowy), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wystawienie faktury
korygującej, a termin zapłaty liczony będzie od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej.
8.
Faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego, to jest: Uniwersytet Opolski, 45-040 Opole,
Pl. Kopernika 11A, NIP: 754-000-71-79.
9.
Płatność zostanie dokonana przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek
bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, w ciągu trzydziestu [ 30 ] dni od dnia otrzymania
faktury wraz z obustronnie podpisanym miesięcznym protokołem wykonania przedmiotu umowy.
10.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4
1.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane w formie aneksu do umowy, za zgodą
obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiana warunków umowy nie może
dotyczyć jej istotnych postanowień wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.
2.
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa
w § 1 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
3.
Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2. umowy, może
nastąpić poprzez zmniejszenie przedmiotu umowy (w przypadku zrekrutowania mniejszej liczby
uczestników projektu).
4.
W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2.-3. umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do
wykonania zmniejszonego zakresu usługi stanowiącego przedmiot umowy, ustalonego na podstawie
sukcesywnie przekazywanych przez Zamawiającego list uczestników projektu kierowanych na
badania lekarskie.
5.
Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 3. umowy zostanie
dokonane w oparciu o sumę liczby osób zgłoszonych przez Zamawiającego na badania.
6.
Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa § 4 ust. 2.-5. umowy powodować
będzie zmniejszenie należnego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1. umowy.
7.
Zmiany dokonane na podstawie zapisów § 4 ust. 2.-6. umowy nie będą traktowane przez
strony jako częściowe rozwiązanie lub odstąpienie od umowy, natomiast zmieniona w ten sposób
umowa nadal będzie rozumiana i traktowana jako umowa o świadczenie usługi.
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§5
1.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które odpowiada
Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości dziesięciu [ 10 ] procent [
% ] wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy.
2.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada
Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dziesięciu [ 10 ] procent
[ % ] wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy.
3.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada
Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dziesięciu [ 10 ] procent
[ % ] wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy.
4.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada
Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości dziesięciu [ 10 ] procent [
% ] wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy.
5.
W przypadku zwłoki w wykonaniu usługi stanowiącej przedmiot umowy, za którą odpowiada
Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dwóch [ 2 ] procent [ %
] wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.
6.
W każdym przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nienależycie wykonuje swoje obowiązki
określone w opisie przedmiotu umowy stanowiącym załącznik do umowy, Zamawiający może
obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości do pięciu [ 5 ] procent [ % ] wynagrodzenia
Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1 umowy.
7.
Organizacja usługi stanowiącej przedmiot umowy musi być zgodna z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami sanitarno-epidemiologicznymi.
8.
Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane
osobowe uczestników projektu stanowiącej przedmiot umowy wyłącznie w zakresie oraz wyłącznie w
celu związanym z realizacją umowy - z poszanowaniem przepisów powszechnie obowiązujących, w
szczególności określonych w § 1 ust. 4 umowy.
9.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
10.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa
w § 5 ust. 9 umowy Wykonawca niniejszym zrzeka się roszczeń o odszkodowanie
w zakresie utraconych korzyści.
11.
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość
powstałej szkody, na co Wykonawca wyraża zgodę.
12.
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy. O stwierdzonym naruszeniu
Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.
13.
Za rażące naruszenie warunków umowy uważa się w szczególności:
13.1. Niedotrzymanie terminów realizacji przedmiotu umowy.
13.2. Zatrudnienie przy realizacji umowy kadry nieposiadającej wymaganego wykształcenia,
kwalifikacji, doświadczenia i uprawnień (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania).
13.3. Niezrealizowanie przedmiotu umowy lub nienależyte, czyli niezgodne z umową, jego
wykonywanie.
13.4. Pobieranie opłat od uczestników projektu.
13.5. W razie stwierdzenia istotnych uchybień dotyczących trybu, zakresu i jakości
udzielanych świadczeń zdrowotnych stwierdzonych w czasie kontroli przeprowadzonej przez
jednostkę szczebla wojewódzkiego (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy).
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13.6. W przypadku odmowy wykonania badania uczestnika projektu.
13.7. Braku prowadzenia koniecznej dokumentacji wynikającej ze świadczonej usługi.
14.
Jeżeli niewykonanie umowy będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od Wykonawcy,
Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą dodatkowy termin wykonania przedmiotu
umowy.
15.
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie czternastu [ 14 ] dni od dnia zaistnienia
okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 15 umowy.
§6
1.
Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem jedno- [ 1 ]
miesięcznego terminu wypowiedzenia, następującego po miesiącu w którym doręczono Wykonawcy
wypowiedzenie. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wymaga, pod rygorem nieważności,
zachowania formy pisemnej.
2.
Brak uczestników projektu, strony zgodnie uznają za ważny powód wypowiedzenia umowy.
3.
W wypadku wypowiedzenia umowy świadczenia w zakresie już spełnionym nie podlegają
zwrotowi, a świadczenia jeszcze nie spełnione nie podlegają spełnieniu.
4.
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy. Odstąpienie od
umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do wykonania obowiązku, który
zdaniem Zamawiającego nie jest wykonywany lub jest wykonywany nienależycie.
5.
Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej
i wskazania przyczyny odstąpienia.
6.
Odstąpienie od umowy pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty należnych
Zamawiającemu kar umownych, jak również obowiązki wskazane w § 1 ust. 7 umowy.
§7
1.
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz
rozporządzenia ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej
oraz sposobu jej przetwarzania nie stanowią inaczej.
3.
Ewentualne spory mogące powstać na tle stosowania postanowień umowy będą
rozpatrywane przez właściwy sąd ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4.
Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie, a językiem autentycznym jest
język polski.
5.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch [ 2 ] jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym [ 1 ]
dla każdej ze stron.

Wykonawca

Zamawiający
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