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Załącznik Nr 7 do SIWZ 
 

UMOWA (Projekt) 
……………………….. 

 
 
zawarta w Gostkowie w dniu ..................... r. pomiędzy : 
Szkołą Podstawową Nieparcie z siedzibą: Niepart 45, 63-840 Krobia (adres do korespondencji: 
Gostkowo 87, 63-910 Miejska Górka),  
reprezentowaną przez:  
Dyrektora Szkoły - Dominikę Stróżyk  
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Szkoły - Marii Gocek,  
zwaną w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym”,  
  
a   
 
.................................................................................................................................. 
reprezentowanym przez:  
..........................................................................................., 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 

W związku z wyborem oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym 
przeprowadzonym przez Zamawiającego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie usługi pn. „Dowożenie i odwożenie dzieci do Szkoły Podstawowej  
w Nieparcie w roku szkolnym 2020/2021”, strony zawierają umowę o następującej treści:  

 
§ 1 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na dowożeniu  
i odwożeniu dzieci szkolnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Nieparcie, tj. dzieci  
z miejscowości Roszkówko, Zmysłowo, Szurkowo, Rozstępniewo, Gostkowo, Gogolewo oraz 
Niepart w okresie od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r., od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem 
ferii zimowych, dni świątecznych, dni w których nauka będzie odbywać w sposób zdalny i 
innych dni dodatkowo wolnych od nauki szkolnej. Budynki szkoły, do których będzie odbywać 
się dowóz dzieci, położone są w Nieparcie nr 45 oraz Gostkowie nr 87.  
1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednym autobusem przeznaczonym do przewozu 50 

osób. 
2. Średnia trasa autobusu w ciągu jednego dnia wynosi 167,6 km. 
3. Trasa autobusu załączona do SIWZ stanowi integralną część niniejszej umowy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ilości kilometrów oraz 

godzin dowożenia i odwożenia, a także uruchamiania bądź zawieszania dodatkowych 
kursów.   

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania bądź zmiany miejsc przystankowych. 
6. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących 
wskazane niżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. 
Dz. U. z 2019 roku poz. 1040 z późn.zm.): czynności kierowania pojazdem (kierowca)  
i czynności sprawowania opieki podczas dowozów (opiekun).   
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1) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia, oświadczenia 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. 
2) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności, Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. 
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 wyżej czynności.  
3) Zamawiający, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, uprawniony jest do 
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane wyżej 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, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy lub wezwać Wykonawcę do przedłożenia: 
a) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopii 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 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje 
takie jak w szczególności: nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 
b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych. 
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§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą.  

2. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt i ryzyko zatrudnić pracownika na stanowisku 
kierowcy oraz uprawnionego opiekuna odpowiedzialnego za dzieci w trakcie wykonywania 
usługi. 

3. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do 
kierowcy i opiekuna. 

4. W przypadku awarii z jakichkolwiek przyczyn środka transportu w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia pojazdu zastępczego  
w ciągu ………………. minut (zgodnie z czasem wskazanym w formularzu ofertowym). 

5. Wykonawca oświadcza, że autobus przeznaczony do wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy jest sprawny technicznie oraz że spełnia i spełniać będzie w trakcie wykonywania 
niniejszej umowy wszystkie niezbędne standardy stanu technicznego zapewniającego 
bezpieczeństwo, higienę i komfort podróży zgodnie z przepisami i zasadami określonymi  
w prawie przewozowym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu dzieci i 
młodzieży szkolnej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia najpóźniej w dniu podpisania niniejszej 
umowy, oryginałów dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczeniowej od 
odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku  
z wykonywaniem przedmiotu umowy, tj. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  
w związku z prowadzaną działalnością gospodarczą oraz ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków dla pojazdu, którym będzie świadczona usługa. 
Zamawiający sporządzi kopie w/w umów ubezpieczeniowych, załączając je do niniejszej 
umowy.  
W przypadku, gdy okres obowiązywania którejkolwiek z umów ubezpieczeniowych kończy 
się w czasie wykonywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do 
przedłożenia Zamawiającemu oryginału dokumentów potwierdzających przedłużenie lub 
wznowienie, bądź zawarcie nowej umowy ubezpieczeniowej. 

 
§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, ze zgodnie z decyzją z dnia ................... sygn. akt ................... 
wydaną przez ....................................... posiada licencję na wykonywanie transportu 
drogowego ważną do dnia.................................... . 

2. W przypadku utraty bądź cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego, 
Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w ciągu 2 dni kalendarzowych od 
zaistnienia tego rodzaju faktów. 

 
§ 4 

1. Podstawą do rozliczeń finansowych za jeden dzień wykonania przedmiotu umowy jest 
ustalona w wyniku pomiaru długości trasy dowozu i odwozu ilość kilometrów oraz 
obowiązująca cena za kilometr zgodna ze złożoną ofertą, która wynosi .......... zł netto za  
1 km plus należny podatek VAT, co daje …………… zł brutto (słownie: 
…………………………………….…). 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu realizacji umowy będzie 
wynikało z ilości przejechanych km dowozu i odwozu oraz ustalonej w ust. 1 ceny za 1 km. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wykazu dni i wskazań licznika autobusu  
w każdym dniu, w którym w danym miesiącu świadczona jest usługa przewozu,  
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i przedkładania tego wykazu wraz z fakturą VAT Zamawiającemu. 
4. W uzasadnionych okolicznościach Zamawiający może zmniejszyć ustaloną w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia średnią ilość kilometrów usługi przewozu. 
5. Zlecenie przez Zamawiającego mniejszej ilości km usługi przewozu nie stanowi 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a w związku z tym nie jest 
podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

6. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zapłaty fakturę VAT oraz wykaz, o którym 
mowa w ust. 3, po zakończeniu miesiąca, w którym wykonano usługę. Wynagrodzenie 
należne Wykonawcy płatne będzie przelewem w terminie 14 dni od doręczenia  faktury VAT 
wraz  
z dokumentami rozliczeniowymi. 

7. Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie zatwierdzenie przez Zamawiającego 
wykazu wymienionego w ust. 3.  
 

§ 5 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie część usługi Podwykonawcom, pod warunkiem, że 

posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 
2. Strony ustalają, że zgodnie z treścią złożonej oferty, części zamówienia obejmujące 

……………………………. Wykonawca będzie realizował za pomocą następującego 
Podwykonawcy/ów: ……………………………………………………………………....  
W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa, Wykonawca będzie mógł 
wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.  

3. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 
Podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem 
Wykonawca przedstawia projekt umowy z Podwykonawcą oraz odpowiednie dokumenty 
potwierdzające kwalifikacje Wykonawcy do realizację zadania, np. licencja, umowy 
ubezpieczeniowe, dokumenty potwierdzające stan techniczny pojazdu itp.  

4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia przedłożonych dokumentów  
w wyznaczonym terminie.  

5. Zamawiający w terminie 14 od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia  
i żądać zmiany wskazanego Podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 
umowy z Podwykonawcą wraz z odpowiednią dokumentacją dotyczącą Podwykonawcy nie 
zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

7. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem tej umowy należy  
w terminie 7 dni od jej zawarcia przekazać Zamawiającemu. 

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług Podwykonawcy, Wykonawca 
jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. 

9. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy.   

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawców - za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo 
wykonywanych usług przez Podwykonawców, jak również za szkody przez nich wyrządzone 
osobom trzecim. 

 
§ 6 
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1. W przypadku wykonania określonego zakresu usługi przez Podwykonawców, warunkiem 
wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest udokumentowanie, że zapłacił on wynagrodzenie 
należne Podwykonawcom za te usługi. Dopuszcza się udokumentowanie zapłaty 
Podwykonawcy w formie oświadczenia Wykonawcy z załączeniem kopii faktury wystawionej 
dla Wykonawcy przez Podwykonawcę za wykonane przez niego usługi, łącznie z kopią 
przelewu bankowego (potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”). 

2. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek,  
przysługującego Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  
o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę za 
przedmiot zamówienia. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo. 

4. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
1) nie wykonania danej usługi odwozu i dowozu w danym dniu – w wysokości dwukrotnej 

wartości umownej tej usługi w danym dniu,  
2) awarii środka transportu, za nie podstawienia pojazdu zastępczego w ciągu ……… minut 

– w wysokości 300 zł,  
3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu istotnego naruszenia obowiązków 

umownych przez Wykonawcę – w wysokości jednomiesięcznej wartości umownej usługi, 
4) nie przystąpienia lub odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy -  w wysokości 

jednomiesięcznej wartości umownej usługi, 
5) utraty lub cofnięcia Wykonawcy licencji o której mowa w §3 ust. 1 umowy -  

w wysokości jednomiesięcznej wartości umownej usługi, 
6) za oddelegowanie do wykonywania czynności wskazanych w §1 ust. 6 osób nie 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 100,00 zł brutto za każdy 
stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie, jeżeli Zamawiający 
podczas kontroli stwierdzi wobec tej samej osoby, że nie jest ona zatrudniona na umowę  
o pracę). 

7) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom –  
w wysokości 0,1% wartości umowy o podwykonawstwo, za każdy dzień opóźnienia, 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,1% wartości umowy  
o podwykonawstwo, 

2. Kary umowne mogą być potrącane z należności za świadczone usługi przewozowe. 
 

§ 8 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia w przypadku: 

1) używania przez Wykonawcę niesprawnego środka transportu,  
2) częstego - kilkakrotnego w ciągu miesiąca - opóźnienia w przewozie uczniów,  
3) niewłaściwego sprawowania opieki nad uczniami przez opiekunów w czasie przewozu, 
4) zgłoszenia do Sądu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, upadłości lub likwidacji 

jego przedsiębiorstwa, 
5) utraty przez Wykonawcę licencji, bądź wydania ostatecznej decyzji właściwego organu  

o cofnięciu Wykonawcy licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie usług 
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przewozowych takich jak przedmiot niniejszej umowy, 
6) wydania przeciwko Wykonawcy prawomocnego orzeczenia o zakazie prowadzenia 

działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług przewozowych takich jak 
przedmiot niniejszej umowy, 

7) powzięcia przez Zamawiającego informacji o nieuregulowaniu przez Wykonawcę swoich 
płatności wobec Podwykonawców. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy także w przypadku  
konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub 
konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy  
w sprawie zamówienia publicznego. W takim wypadku Zamawiającemu przysługuje prawo 
do odstąpienia od umowy w terminie 21 dni liczonych od dokonanej przez niego ostatniej 
bezpośredniej płatności Podwykonawcom, bądź od wystąpienia  konieczności dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

3. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy bez wypowiedzenia w przypadku zalegania przez 
Zamawiającego z zapłatą za wystawione faktury VAT za dwa pełne okresy płatności. 

 
§ 9 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być 
dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Zamawiający, poza możliwością zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy 
PZP, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy także 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy,  
w następujących przypadkach, które zostały przewidziane w SIWZ i ogłoszeniu  
o zamówieniu, tj.: 

1)  zmiana stawki podatku VAT, 
2)  zmiana danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiana osób 
 wymienionych przez strony do realizacji umowy, 
3) zmiana formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, 
4) zmiana podwykonawcy lub podwykonawców na etapie realizacji niniejszej 
umowy. 
5) zmiany trasy pojazdu i łącznej dziennej ilości przejechanych kilometrów  
w wyniku zmiany w planach zajęć lekcyjnych, imprez czy uroczystości szkolnych, czy 
też zmiany liczby dzieci do dowozu, 
6) zmiany podwykonawcy lub podwykonawców na etapie realizacji niniejszej 
umowy. W tym wypadku, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub 
podwykonawców dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na 
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia, 
7) wystąpienie okoliczności siły wyższej – jako siłę wyższą należy rozumieć 
zdarzenie niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które 
nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: powódź, huragan, śnieżyca, 
uderzenie pioruna, gradobicie, epidemie, pożary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, 
katastrofa lotnicza, protesty ludności, działania osób trzecich uniemożliwiające lub 
utrudniające realizację niniejszej umowy, 
8) inne niezbędne zmiany pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego. 



7 
 

 
 
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w niniejszym rozdziale, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany ustaleń zawartej umowy w zakresie, który 
uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy. 

 
§ 10 

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 terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 11 
Niniejsza umowa obejmuje całość uprawnień i zobowiązań stron. Żadna ze stron w razie 
jakiegokolwiek sporu dotyczącego realizacji niniejszej umowy albo też interpretacji jej zapisów 
nie będzie uprawniona do powoływania się na jakiekolwiek wcześniejsze ustalenia  
i oświadczenia, podjęte lub wyrażone w formie ustnej albo pisemnej, z wyjątkiem tych, które 
wyraźnie zawarte są w niniejszej umowie i jej załącznikach 
 

§ 12 
Wszelkie spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 13 
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności związanych  
z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 
 

§ 14 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 

§ 15 
Wykonawca oświadcza zgodność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy (w przypadku rejestracji w KRS, 
będzie to oświadczenie co do zgodności z tym KRS).  
 

§ 16 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
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