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Część 2  Wzór umowy 

UMOWA Nr …………………………… 

 

W dniu …………..  2021 r. w Rudniku nad Sanem pomiędzy:  

Gminą i Miastem Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem,  

zwaną dalej „Zamawiającym” 

reprezentowaną przez: 

Burmistrza Gminy i Miasta - mgr inż. Waldemara Grochowskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Grażyny Reichert 

 

a 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

reprezentowaną przez: 

………………………………………………….. 

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

możliwości negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2019z późn. zm. ) została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych ze sprzedażą 

i zakupem energii elektrycznej na zasadach określonych w niniejszej Umowie.  

2. Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.  

3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do  Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD). Warunki świadczenia usług dystrybucji określa odrębna 

umowa dystrybucyjna zawarta z OSD.  

4. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716), zwanej dalej „Prawo energetyczne”, zgodnie                  

z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), zwanej dalej „Kodeks Cywilny”, zasadami określonymi   

w koncesjach, postanowieniami niniejszej Umowy, oraz w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm).  
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5. Zgodnie z art. 95 ustawy p.z.p Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na 

podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie osoby mające bezpośrednio realizować 

zamówienie – osoby wykonujące czynności polegające na bezpośredniej obsłudze Zamawiającego: kontakty 

robocze, realizacja wniosków i zaleceń, przygotowywanie aneksów do umowy, jeżeli zakres czynności tych 

osób polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).  

6. 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. 5 czynności. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.: oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 

wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy. 

8. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 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. 5 czynności. 

 

§ 2 

1. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., jednak nie 

wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy. 
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2. Za koordynację działań ze strony: 

1) Zamawiającego – odpowiedzialny jest Pani Izabela Pawelec, 

2) Wykonawcy – odpowiedzialny jest …………………… 

 

§ 3 

Zobowiązania Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wymienionych w załączniku do umowy, 

zgodnie z warunkami Umowy, 

2) zapewnienia Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych energii 

elektrycznej pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych punktach poboru, 

3) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy, 

2) terminowego regulowania należności za energię elektryczną. 

3) udzielenia niezbędnych pełnomocnictw oraz dodatkowych informacji i dokumentów wymaganych 

w procesie administracyjnym dotyczącym zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej do 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

3. W przypadku rozwiązania umowy na świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym, 

a OSD lub zamiarze jej rozwiązania Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 

Wykonawcę o tym fakcie. 

4. Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych, stanowiących podstawę do 

rozliczeń za dostarczoną energię 

 

§ 4 

Standardy jakościowe.  Bilansowanie handlowe.  

1. Wykonawca w ramach Umowy pełni funkcję Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe dla 

energii elektrycznej sprzedanej do obiektów Zamawiającego. Bilansowanie rozumiane jest jako pokrycie strat 

wynikających z różnicy zużycia energii prognozowanego w stosunku do rzeczywistego w danym okresie 

rozliczeniowym. 

2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z bilansowaniem 

handlowym oraz przygotowywaniem i zgłaszaniem grafików zapotrzebowania na energię elektryczną do 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Operatora Systemu Przesyłowego.  
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3.  Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne 

z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektów 

Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii w systemie oraz 

awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD.  

5. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych obowiązującymi przepisami 

Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia bonifikat w wysokości określonych 

Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy. 

 

§ 5 

Ceny energii elektrycznej 

1. Cena energii elektrycznej za jedną kWh energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wynosi:  

Całodobowo:  

Cena netto: ……………….. zł, słownie: ………………………………….. zł, 

Cena brutto : ……………… zł, słownie: ………………………………….. zł. 

2. Ceny określone w ust. 1 ulegną zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz 

podatku akcyzowego. 

3. Ceny określone w ust. 1 obowiązują także dla nowo przyłączonych obiektów do sieci elektroenergetycznej 

OSD. 

§ 6 

Rozliczenia i płatności 

1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego. 

2. Należność Sprzedawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie 

indywidualnie dla punktu poboru jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie 

wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny 

jednostkowej energii elektrycznej określonej w §5 ust. 1 Umowy. Do wyliczonej należności Sprzedawca 

doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki. 

3. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów 

pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem 

rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 

4. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez 

Wykonawcę zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy stanowiącym szczegółowy podział odbiorców energii 

elektrycznej Zamawiającego przy czym faktury dostarczone zostaną na adresy Płatników (odbiorców). 

Na fakturach jako Nabywca należy wpisać Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 
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Rudnik nad Sanem, NIP 6020008858, natomiast jako odbiorca (płatnik) należy wpisać jednostkę 

organizacyjną Zamawiającego.  

5. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od 

otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego. 

6. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie do …… dni od daty wystawienia faktury  przez 

Wykonawcę, na numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Za dzień zapłaty 

uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

7. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilości energii elektrycznej pobranej 

w poszczególnych obiektach oraz wysokości należności z tego tytułu. 

8. Faktury za energię elektryczną dostarczaną do obiektów wymienionych w pkt 1 Załącznika nr 1 do umowy 

(dotyczy oświetlenia ulicznego) wystawiane będą w formie zbiorowej tj. jedna faktura wraz z załącznikiem 

zawierającym dokładne rozliczenie zużycia energii w rozbiciu na poszczególne obiekty.  

9. Faktury za energię elektryczną dostarczaną do obiektów wymienionych w pkt 2.4 Załącznika nr 1 do umowy 

(płatnik: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ale tylko w zakresie dotyczącym wszystkich 

przepompowni ścieków) wystawiane będą w formie zbiorowej tj. jedna faktura wraz z załącznikiem 

zawierającym dokładne rozliczenie zużycia energii w rozbiciu na poszczególne obiekty.  

10. Faktury za energię elektryczną dostarczaną do pozostałych obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do 

umowy wystawiane będą oddzielnie dla każdego punktu odbioru lub oddzielnie na poszczególnych 

Płatników, z zastrzeżeniem ust. 11. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu wystawiania faktur na poszczególne punkty odbioru 

w trakcie  obowiązywania umowy jeżeli będzie to wynikało z przyczyn organizacyjnych lub rozliczeń 

wewnętrznych dotyczących poszczególnych płatników.  

12. W przypadku braku danych z urządzeń pomiarowych układu pomiarowo-rozliczeniowego wskazanego 

w Umowie o Świadczenie Usług Dystrybucji pomiędzy Zamawiającym a OSD z przyczyn niezależnych po 

stronie Wykonawcy, rozliczenie dokonane zostanie w oparciu o prognozowane zużycie energii elektrycznej. 

13. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 

które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobraną energię Wykonawca dokona korekt 

uprzednio wystawionych faktur VAT. 

14. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża Zamawiającego odsetkami 

ustawowymi. 

15. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie 

powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 

16. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży 

pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez 

Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. 
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§ 7 

Wstrzymanie sprzedaży energii 

1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną 

energię elektryczną co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności określonego w § 6 ust. 6, pomimo 

uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, 

dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności. 

2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej 

przez OSD na wniosek Wykonawcy. 

3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na wniosek 

Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię elektryczną. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem sprzedaży energii 

elektrycznej wskutek naruszenia przez Zamawiającego warunków umowy i obowiązujących przepisów 

Prawa energetycznego i Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 8 

Rozwiązanie Umowy 

1. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej Umowy na inny podmiot 

w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do którego dostarczana jest energia elektryczna na 

podstawie niniejszej Umowy. W takim przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

2. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy druga ze 

Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy. 

3. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich 

zobowiązań z niej wynikających. 

4. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z punktów odbiorów wymienionych w Załączniku nr 1 w przypadku 

przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji 

obiektu.  

5. Zamawiający ma prawo do zwiększenia ilości punktów odbioru energii, o których mowa w Załączniku nr 1 

do Umowy poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy. Rozliczenie dodatkowych punktów odbioru 

będzie się odbywać odpowiednio do pierwotnej części zamówienia i według tej samej stawki rozliczeniowej. 

 

§ 9 

Kary umowne. 

1. Wykonawca zapłaci karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jego obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy, w tym w szczególności w przypadku rozliczania zużycia energii 

elektrycznej niezgodnie z postanowieniami § 6, w wysokości 0,1% należności brutto uwidocznionej na 

ostatnio wystawionej fakturze VAT za każdy dzień zwłoki. 
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2. Wykonawca każdorazowo zapłaci karę umowną za niezatrudnienie przez Wykonawcę osoby wykonującej na 

umowę o pracę czynności o której mowa w § 1 pkt. ust. 5 umowy - w wysokości 2 000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek. 

3. Zamawiający jest uprawniony do wystawiania not obciążeniowych w związku z naliczonymi karami 

umownymi. 

4. Jeżeli kwota kary umownej nie wystarcza na pokrycie szkody, strona uprawniona do uzyskania 

odszkodowania może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

5. W razie wystąpienia 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 terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

6. W razie powstania szkody, której wysokość przewyższy wartość naliczonych kar umownych, Zamawiający 

może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 10 

1. 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 tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo do odstąpienia od umowy: 

1) w przypadku zaprzestania działalności Wykonawcy - w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji 

o zaprzestaniu działalności, 

2) gdy Wykonawca nie zapewnia właściwej jakości usługi zgodnej z niniejszą umową, pomimo wezwania 

złożonego na piśmie przez Zamawiającego; odstąpienie od umowy może nastąpić wówczas po upływie 

7 dniu od dnia wezwania do poprawy jakości usług, 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać 

uzasadnienie. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany 

jest do: 

a) dokonania odbioru usługi przerwanej, 

b) dokonania zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 
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§ 11 

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 

1) zmiana zakresu przedmiotu zamówienia, tj. zmiany prognozowanej wielkości zużycia energii   

elektrycznej, wynikającej m.in. ze zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) ilości miejsc dostarczania 

energii elektrycznej (przyłączy, punktów poboru), konieczności dostaw i przesyłu energii do innych 

obiektów niewskazanych w Załączniku lub w sytuacji konieczności zwiększenia dostaw wraz 

z przesyłem energii do obiektu w związku z dokonaną rozbudową, przebudową obiektów, zaistnienia 

okoliczności, których nie można przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania m.in. związanych 

z procedurami, zmianami organizacyjnymi i uwarunkowaniami wewnętrznymi Zamawiającego np. 

zaprzestanie dostaw i przesyłu energii do jednego lub kilku obiektów wskazanych w Załączniku ze 

względu np. na wyłączenie obiektu z eksploatacji, montaż instalacji fotowoltaicznych (w przypadku gdy 

Wykonawca nie będzie zainteresowany zakupem wyprodukowanej energii) itd., 

2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 2 może ulec zmianie, tj. obniżeniu lub 

podwyższeniu w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług lub wysokości podatku akcyzowego, 

b) grupy taryfowej, 

c) mocy umownej, 

d) wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), 

e) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

  – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 

1) pkt 1) – zmiana zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego oraz 

wynikająca z faktycznie pobranej ilości energii elektrycznej,  

2) pkt 2) – warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest skierowanie do 

Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób 

wyliczenia nowych cen, wskazanie sposobu wyliczenia dotychczasowych cen oraz wpływ zmian na 

wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku określonym 

w ust. 2 pkt. 5 będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia odpowiednio: 

a) nowych stawek podatku od towarów i usług lub wysokości podatku akcyzowego, 

b) grupy taryfowej, 
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c) mocy umownej, 

d) nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

e) nowych zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do 

umowy pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych 

w związku z realizacją niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, 

w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) oraz ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) wraz 

z przepisami wykonawczymi. 

3. Spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygniecie sądu właściwego miejscowo 

i rzeczowo dla Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego 

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

        Zamawiający                                                         Wykonawca 
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