Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 10 do SIWZ
ZP.271.1.14.2020
U M O W A Nr …
(projekt umowy)
zawarta w dniu ………………. r. w Brójcach pomiędzy:
Gminą Brójce (Regon: 472057750; NIP: 7282700283) z siedzibą Urzędu Gminy 95-006 Brójce 39,
reprezentowaną przez:
Radosława Wiktora Agaciaka - Wójta Gminy Brójce
przy kontrasygnacie Renaty Śliwińskiej - Skarbnika Gminy Brójce
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
………………………,
reprezentowanym przez:
……………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”.
Umowa została zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania
o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego.
§1
Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa oleju napędowego w łącznej ilości 80.000 litrów do
przenośnego zbiornika do składowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego typu FuelMaster
FM 9000. Zbiornik znajduje się na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Brójcach, 95-006 Brójce 46.
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§2
Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem, na
własny koszt i ryzyko, olej napędowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. Zakład
Usług Komunalnych w Brójcach, 95-006 Brójce 46.
Dostarczane paliwo przeznaczone będzie dla pojazdów należących do Gminy Brójce (w tym
Zakładu Usług Komunalnych w Brójcach). W przypadku, gdy nabywającym będzie Urząd Gminy
Brójce nabywcą i odbiorcą na fakturze będzie Gmina Brójce (95-006 Brójce 39, ) natomiast, gdy
odbiorcą będzie Zakład Usług Komunalnych w Brójcach nabywcą na fakturze będzie Gmina
Brójce, a odbiorcą Zakład Usług Komunalnych w Brójcach (95-006 Brójce 46).
Wykonawca przez cały czas obowiązywania umowy zobowiązany jest dostarczać olej napędowy
o niezmienionym standardzie, który potwierdzać będzie świadectwem jakości.
Dostarczany olej napędowy musi posiadać parametry techniczne (jakościowe) dopuszczające
produkt do obrotu zgodne z normą PN-EN 590+A1:2017-06 oraz zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Klimatu z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz. U. z 2020 r. , poz. 727).
Ilość dostarczanego oleju napędowego określono na maximum 80.000 litrów, z zastrzeżeniem ust.
7 Jednorazowa dostawa w ilości 4.000 – 8.000 litrów.
Dostawy oleju napędowego odbywać się będą przy rozliczeniu w temperaturze rzeczywistej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego zakresu ilościowego przedmiotu
zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie względem
Zamawiającego z tytułu konieczności wykorzystania pełnej ilości przedmiotu zamówienia, ani
jakakolwiek kara umowna czy też odszkodowanie.
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§3
Umowa obowiązuje od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. lub do całkowitego wykorzystania zamówionej
ilości w zależności co nastąpi wcześniej.
§4
1. Dostawa oleju następować będzie na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego
drogą elektroniczną.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony olej napędowy nie później niż w ciągu …..
godzin od daty złożenia zamówienia drogą elektroniczną (zgodnie ze złożoną ofertą – formularz
ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ ust. 2.2.).
3. Dostawa będzie następować środkiem transportu Wykonawcy przy zachowaniu wszelkich norm
bezpieczeństwa do wskazanego przez Zamawiającego punktu odbioru.
4. Na podstawie danych zawartych w dokumencie W-Z, w szczególności dot. ilości dostarczonego
oleju, Wykonawca wystawi fakturę.
5. Adres e-mail Wykonawcy do składania zamówień: ………………………..
§5
1. Wartość
umowy
brutto
na
dzień
podpisania
umowy
wynosi
___________________________________________.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę jednostkową za jeden litr oleju napędowego
w
wysokości:
…………….………….…
zł/brutto,
(słownie
złotych:
………………………………………………) zawierającą należny podatek od towarów i usług – VAT.
3. Cena paliwa w czasie obowiązywania umowy może ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany cen
u producenta paliwa. W takiej sytuacji Wykonawca dostarczy pisemną informację o zmianie stawek
paliwa przed dokonaniem dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia pisemnej
informacji o zmianie cen.
4. Przez cały okres trwania umowy stała jest wysokość marży (…….%) i upustu (………%)
zaoferowana przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
5. Nieuzasadniona podwyżka ceny za olej napędowy skutkować będzie rozwiązaniem umowy ze
skutkiem natychmiastowym.
6. Wykonawca przy każdej jednorazowej dostawie będzie dostarczał Zamawiającemu świadectwo
jakości/certyfikat potwierdzający parametry dostarczanego oleju napędowego.
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§6
Płatnikiem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie:
1) gdy nabywającym będzie Urząd Gminy Brójce nabywcą i odbiorcą na fakturze będzie Gmina
Brójce (95-006 Brójce 39, )
2) gdy odbiorcą będzie Zakład Usług Komunalnych w Brójcach nabywcą na fakturze będzie Gmina
Brójce, a odbiorcą Zakład Usług Komunalnych w Brójcach (95-006 Brójce 46).
Zapłata następować będzie na podstawie faktury na konto Wykonawcy nr ……………………..
w formie przelewu w terminie 30 dni od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
Wykonawca jest upoważniony do wystawienia faktury za każdą zrealizowaną dostawę,
potwierdzoną dokumentem W-Z. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury termin płatności
będzie naliczany od nowa od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
Zamawiający jest zobowiązany wystawiać faktury wyłącznie na jednostki wymienione w ust.1.
Strony postanawiają, iż Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie jest uprawniony do przelewu
praw przysługujących z niniejszej umowy na rzecz podmiotu trzeciego.
W przypadku wystawienia wadliwej faktury VAT za pośrednictwem platformy PEF, zgodnie
z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020
r. poz. 1666), Zamawiający i Wykonawca zastrzega wystawienie korekty faktury za pośrednictwem
platformy PEF.
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6. Wykonawca oświadcza, że jest* / nie jest* czynnym* / zwolnionym* podatnikiem podatku od
towarów i usług VAT, co potwierdza wydruk z Portalu Podatkowego podatki.gov.pl Ministerstwo
Finansów, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy, oraz zobowiązuje się do poinformowania
Zamawiającego o każdej zmianie statusu VAT najpóźniej z doręczeniem faktury.
7. W przypadku zmiany stawek podatku VAT wartość tego podatku oraz wynagrodzenia brutto
zostaną naliczone i wypłacone Wykonawcy według właściwych stawek podatku VAT
obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przelewów metodą płatności podzielonej („split
payment”).
9. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy związany jest
z prowadzoną działalnością gospodarczą i znajduje się na „białej liście”- Wykazie podmiotów
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do
rejestru VAT, dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
10. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu
przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia. Zapłata wynagrodzenia zostanie
wstrzymana do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku
powiązanego z rachunkiem Wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego
rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. Ewentualnie do złożenia przedmiotu
świadczenia pieniężnego do depozytu sądowego, po uprzednim poinformowaniu o tym
Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy i udzieleniu mu
dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni do wskazania rachunku bankowego ujawnionego na
liście, o której mowa w ust. 9.
11. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego
wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest
traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim
przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki ustawowe za opóźnienie . Uznaje się, że
zapłata nie nastąpiła przez ten okres z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§7
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy, lub sposobu realizacji,
Zamawiający naliczać będzie kary umowne w wysokości 0,5% od wartości jednorazowej dostawy
za każdy dzień opóźnienia, a także może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy za
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca.
3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia należnych kar umownych z przysługującego
mu wynagrodzenia.
4. W sytuacji, gdy kara umowna nie pokrywa szkody Zamawiającemu przysługuje prawo żądania
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:
a) będzie prowadzone postępowanie likwidacyjne firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte postępowanie
egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, w stopniu uniemożliwiającym realizację niniejszej Umowy
c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. 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
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może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.
§9
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod
rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy
w okolicznościach wskazanych w art. 144 Ustawy (o ile zmiany te nie prowadzą do zmiany
charakteru Umowy), a w szczególności w przypadku:
1) zmiany stawki podatku VAT,
2)nastąpiła zmiana danych Wykonawcy, np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób
kontaktowych, itp.
3) w przypadku zmiany ceny u producenta
4) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
i niemających charakteru zmian istotnych w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp.
3. Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści
oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile nie zmienia ogólnego charakteru
Umowy i nie zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiana wprowadzałaby warunki, które gdyby były postawione w Postępowaniu, to w tym
Postępowaniu wzięliby, lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej
treści,
2) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób
nieprzewidziany pierwotnie w Umowie.
3) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających
z Umowy
4) zmiana polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia po
przeprowadzeniu Postępowania, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione
w art. 144 ust. 1 pkt. 4 Ustawy.
§ 10
1. Strony niniejszej umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może
wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu
pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie
niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub
kontrolnych;
3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 3
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do
sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość
wykonania umowy;
6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5 powyżej, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy;
7) W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z realizacją
umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o których mowa w ust. 1
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pkt 1-5, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub oświadczenia
tych wykonawców.
2. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie
tej umowy.
3. Strona umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2
powyżej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz
z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, na należyte jej
wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od
dnia ich otrzymania.
4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których
mowa w ust. 1 powyżej, wpływają na należyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z Wykonawcą
dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej części,
2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu
rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną
zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
5. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa
w ust. 1, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, zamawiający,
w uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 4.
6. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej kształtujące
sytuację wykonawcy, niż wynikałoby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje się te postanowienia,
z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, nie
mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.
7. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar umownych
lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu
oznaczonych okoliczności, strona umowy, o której mowa w ust. 1, w stanowisku, o którym mowa
w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej
wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia
i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.
8. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana
z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy,
w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić
wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres
wzajemnych świadczeń.
9. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli zmiana ta obejmuje część
zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają
odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy
przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy, o której mowa w ust.
1, zmienionej zgodnie z ust. 4.
10. Przepisy ust. 8 i 9 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym
podwykonawcą.
11. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz związanych
z nimi ograniczeń w przemieszczaniu się, umowy w sprawie zamówienia publicznego zawierane są
pod rygorem nieważności w formie pisemnej, albo za zgodą zamawiającego w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
12. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego
w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni,
zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, o której mowa w ust.1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych
jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego
wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
13. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego
w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, bieg
terminu przedawnienia roszczenia zamawiającego, o którym mowa w ust. 12, nie rozpoczyna się,
a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Upływ terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może nastąpić
nie wcześniej niż po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako
ostatni.
14. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa
w okresie, o którym mowa w ust. 12, zamawiający nie może dochodzić zaspokojenia
z zabezpieczenia, o którym mowa w tym przepisie, o ile wykonawca, na 14 dni przed upływem
ważności tego zabezpieczenia, każdorazowo przedłuży jego ważność lub wniesie nowe
zabezpieczenie, którego warunki zostaną zaakceptowane przez zamawiającego.
15. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa
w okresie między 91. a 119. dniem po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, termin ważności tego zabezpieczenia przedłuża się, z mocy prawa, do 120. dnia po dniu
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19.
16. Obliczając terminy, o których mowa w ust. 12-15, dzień odwołania ogłoszenia stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 wlicza się do tych terminów.
§ 11
1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy gdy Wykonawca narusza
postanowienia Umowy, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie z zachowaniem
7-dniowego terminu wypowiedzenia.
2. Przez naruszenie postanowień Umowy, o którym mowa w ust. 1, rozumie się
w szczególności następujące sytuacje:
a) utratę przez Wykonawcę któregokolwiek z uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności
będącej przedmiotem niniejszej umowy,
b) przerwanie wykonywania Przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 5 dni,
c) w sytuacji innego naruszenia niniejszej Umowy, w szczególności jeżeli jakość proponowanego
paliwa okaże się niższa od gwarantowanego w ofercie lub jeżeli dostawa zostanie dostarczona
z opóźnieniem przekraczającym 5 dni kalendarzowych
3. Oświadczenie o wypowiedzeniu, odstąpieniu lub rozwiązaniu Umowy musi być pod rygorem
nieważności złożone na piśmie.
§ 12
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą, przyjmowania i gromadzenia informacji o zmianach
cen jest ____________.
§ 13
1. Strony umowy będą przetwarzać dane osobowe, powierzone na podstawie niniejszej umowy
w związku z realizacją przedmiotu umowy.
2. Strony umowy oświadczają, iż stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO poprzez
zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny
stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych.
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3. Osoby przetwarzające przedmiotowe dane po stronie Zamawiającego i Wykonawcy posiadają
odpowiednie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej
umowy.
4. Strony umowy nie przekazują danych do państwa trzeciego, a jedynie mogą przekazywać
instytucją publicznym w celu rozliczeń finansowych, a także kontroli przestrzegania prawa
powszechnie obowiązującego.
§ 14
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy prawo
zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać
polubownie. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane przez strony
rozstrzygnięciu przez sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych i ustawy o finansach publicznych, Kodeksu cywilnego i innych ustaw szczególnych.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – 2 dla Zamawiającego, 1 dla
Wykonawcy.

Wykonawca:

Zamawiający:

