
Załącznik nr 7
 Projekt umowy nr ....................../21
  zawarta w dniu …………….2021 r. 

pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim z siedzibą w Sokołowie 
Podlaskim przy ul. ks. J. Bosko 5, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035422, 
NIP: 823-14-22-165, reprezentowanym przez:
Maria Sikorska – Dyrektor
zwanym dalej Zamawiającym,

a
firmą……………….z siedzibą w .................. przy ulicy ……………… wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem ……….reprezentowaną przez: …………………………………………………
zwaną dalej Wykonawcą,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 
(znak sprawy: FZP-2810-...........) na świadczenie usługi transportu sanitarnego w zakresie przewozu 
osób dializowanych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 2019) zwanej dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści:

 § 1
1. Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi transportu sanitarnego w zakresie osób dializowanych.
2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi:
a) przez 6 dni w tygodniu oprócz niedziel, polegającej na terminowym i bezpiecznym dowożeniu i 
odwożeniu pacjentów dializowanych według aktualizowanych harmonogramów uzgadnianych z 
Zamawiającym oraz
b) 24 godzinnego  zabezpieczenia usługi transportu w następujących dniach i godzinach:
poniedziałek od godziny 00:00 do godziny 6.00
poniedziałek od godziny 23.00-24.00
wtorek od godziny 00:00 do godziny 6.00
wtorek 23.00-24.00
środa 00:00 do godziny 6.00
środa 23.00-24.00
czwartek 00:00 do godziny 6.00
czwartek 23.00-24.00
piątek 00:00 do godziny 6.00
piątek 23.00-24.00
sobota 00:00 do godziny 6.00
sobota 23.00-24.00
niedziela 24 godziny
3. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do transportu dializowanych pacjentów w tym: zabrania 
pacjenta z domu w miejscu zamieszkania, dowiezienia do Stacji Dializ Zamawiającego, doprowadzenia do 
pokoju socjalnego Stacji Dializ, zabranie pacjenta po wykonaniu dializy do pojazdu, przewiezienie do 
miejsca zamieszkania i odprowadzenie do drzwi domu; czas oczekiwania pacjenta na transport po 
wykonaniu dializy nie może być dłuższy niż 1 godzina. W przypadku przewożenia osób niepełnosprawnych 
na noszach lub na wózku inwalidzkim Wykonawca zabezpiecza pomoc drugiej osoby (oprócz kierowcy 
pojazdu).
4. Wykonawca oświadcza, że usługę realizować będzie własnym personelem i własnymi środkami transportu 
z uwzględnieniem wymagań posiadania stałej łączności telefonicznej pomiędzy środkami transportu a 
jednostką zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenie ewentualnej pierwszej pomocy przedlekarskiej w przypadku 
zasłabnięcia pacjenta, a w razie potrzeby wezwanie pomocy lekarskiej.
6. W przypadku choroby lub urlopu kierowcy wykonawca zapewnienia zastępstwo umożliwiające 
prawidłową realizację niniejszej umowy.
7. W przypadku awarii pojazdu wykonawca zapewnia na czas jej usunięcia pojazd zastępczy. Koszty 
związane z eksploatacją samochodu, jak i w przypadku awarii samochodu wszelkie koszty związane z jego 
naprawą pokrywa Wykonawca.
8. Wykonawca zapewnienia łączność pojazdów z dyspozytorem Zamawiającego.



9. Wykonawca jest zobowiązany do regularnego mycia, sprzątania i dezynfekcji wnętrza pojazdów.
10. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji zamówienia będzie używał preparatów dezynfekcyjnych 
dopuszczonych do obrotu na terytorium RP.
11. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wyposażenia pojazdów (środków transportu) zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa na swój koszt.

§ 2
1. Wykonawca oświadcza,  że zatrudnia kierowców spełniających wszystkie wymagane przepisami prawa 
kryteria. Kserokopie uprawnień kierowców zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że do przewożenia osób dializowanych przeznacza następujące pojazdy:
…................................
…................................
3. Do kontaktów z wykonawcą w zakresie wykonywania usług określonych w niniejszej umowie 
Zamawiający upoważnia ................................
W zakres upoważnienia wchodzi bieżąca kontrola wykonywania usługi, ustalanie harmonogramów, 
rozliczanie kart drogowych, nadzór nad prawidłową ilością wykonywanych przewozów.

§ 3
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
osób wykonujących czynności  świadczenia usług transportu sanitarnego w zakresie przewozu osób 
dializowanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1666 ze zm.)
2. 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. 1 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.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych 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. 1 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia:
a) 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, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) 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 10 maja 2018 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;
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 6 ust. 1 pkt c) niniejszej 
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. 1 
czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 



Pracy.

§ 4
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego, jak i osoby 
trzecie spowodowane czynnościami związanymi z realizacją niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych personalnych przewożonych osób, jak i 
informacji o ich stanie zdrowia.
3. Aktualna polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej oraz dowód jej opłacenia lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, stanowi 
załącznik do umowy. Polisę na kolejny okres ubezpieczenia Wykonawca złoży Zamawiającemu nie później 
niż 7 dni przed upływem terminu ważności polisy.
4. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) w zakresie wymagań wynikających z umowy zawartej 
pomiędzy zamawiającym a Narodowym Funduszem Zdrowia.
5. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego poddać się kontroli dotyczącej trybu, zakresu i 
jakości wykonywanych usług, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, przez osoby wyznaczone przez 
Zamawiającego.

§ 5
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości  …........... zł brutto za osobę dializowaną 
za wykonane usługi określone w § 1 ust. 2 pkt a).
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości określonej w pkt a) i b) poniżej za 
świadczenie usługi przewożenia dializowanych pacjentów w ramach 24 godzinnego zabezpieczenia usługi 
transportu (§ 1 ust. 2 pkt b):
a) Przewóz pacjenta w granicach miasta Sokołów Podlaski wynosi. ..................... zł brutto za jedną osobę 
dializowaną.
b) Przewóz pacjenta poza granicami miasta Sokołów Podlaski wynosi ....................... zł brutto za kilometr.
3. Maksymalna przewidywana wartość usługi (ust. 1 i ust. 2) w okresie obowiązywania umowy, wyliczona 
na podstawie szacowanej ilości osób do przewiezienia przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy w 
okresie jej obowiązywania, wynosi:
…................ zł (słownie: ……………………………………........................... 00/100)

4. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru usługi zatwierdzony przez Zamawiającego. 
Załącznikiem do protokołu będzie wykaz wykonanych transportów.
5. Termin płatności Strony ustaliły na 60 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT.
6. Należność będzie przekazywana na rachunek Wykonawcy podany w treści faktury.
7. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 i 2 będzie obowiązywało w całym okresie trwania umowy. 
Dopuszcza się zmianę umowy tylko w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT.

§ 6
1. Kary umowne przysługują Zamawiającemu, w następujących przypadkach:
a) w wysokości 10%  niezrealizowanej wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 3, gdy Wykonawca 
odstąpi od umowy lub rozwiąże umowę z przyczyn od siebie zależnych lub gdy Zamawiający odstąpi od 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
b) w razie nie przystąpienia do realizacji Umowy zgodnie z harmonogramem w wysokości 1% wartości 
umowy brutto określonej w § 5 ust. 3
c) wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna  w wys. 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nie 
wywiązania się z zawartego w umowie zobowiązania dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
pracowników związanych z bezpośrednim wykonywaniem czynności wskazanych przez Zamawiającego.
2. Maksymalna łączna wysokość kar umownych wynosi 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 3.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania usługi innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 
Wykonawcy w przypadku nie wykonywania umowy przez Wykonawcę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Mazowiecki Oddział NFZ lub Prezes 



NFZ ogłosi inne zasady lub zmieni obowiązujące regulacje dotyczące realizacji świadczenia usługi 
medycznej hemodializy.
6. Poza nałożeniem kar umownych, o których mowa w ust.1 Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy
w następujących przypadkach:
a) jednokrotne nie przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji Umowy w dniach i terminach wskazanych 
w umowie,
b) dwukrotne opóźnienie w realizacji Umowy powyżej godziny wynikające z harmonogramu.
6. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Wykonawca może naliczyć odsetki z tytułu zwłoki w 
wysokości ustawowej.
7. 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.
8. Zamawiający może rozwiązać umowę jeżeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy –Pzp.

§ 7
1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w 
sytuacji:
a)  przekształcenia  firmy,  zmiany  nazwy  firmy,  zmiany  adresu  firmy  oraz  zmian  organizacyjnych 
Zamawiającego.
b) zmiany terminów wykonywania przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności których 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
c) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
d) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy  do aktualnego 
stanu prawnego
e) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
2. Strony ustalają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:
a) zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym zmiany stawki podatku VAT,
b)  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokości  minimalnej  stawki  godzinowej,  
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę,
c)  zasad podlegania  ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości  stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d)  zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów kapitałowych,  o  których  mowa  w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
-jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

3.  Wprowadzenie  zmian,  o  których mowa w ust.  1  następuje  na uzasadniony,  pisemny wniosek Strony 
występującej  o wprowadzenie zmian.  Uzasadnienie  wniosku powinno być poparte  dowodami,  z których 
jednoznacznie będzie wynikać wpływ zmian,  o których mowa w ust.  2 lit.  b)  -d) na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. Strona występująca o wprowadzenie zmiany wynagrodzenia zobowiązana 
jest  złożyć  wniosek  z  co  najmniej  1  -miesięcznym wyprzedzeniem przed planową datą  obowiązywania  
zmienionego wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz z wnioskiem (oraz dowodami,  o których mowa powyżej) 
Strona  wnioskująca  o  wprowadzenie  zmian,  przedkłada  projekt  aneksu  do  umowy  regulujący  zmianę 
wynagrodzenia Wykonawcy.
4.  Wszystkie  zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności.
5. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wskazuje następujące zasady 
wprowadzenia  zmian  wysokości  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  w  przypadku  zmiany  ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
1) miernikiem zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy jest  wskaźnik cen  
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

2) każda ze Stron Umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy 
wskaźnik  cen  towarów i  usług  konsumpcyjnych  ogłoszony w ostatnim komunikacie  Prezesa  Głównego 
Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację,  wzrośnie/spadnie  o co najmniej  6  % w 
stosunku do wysokości tego wskaźnika w miesiącu zawarcia Umowy, a jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło po 
180 dniach od upływu terminu składania ofert, w stosunku do wysokości wskaźnika w miesiącu składania 
ofert,



3) waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest  tylko 1 raz,  nie wcześniej  niż po upływie 12 miesięcy 
licząc od dnia zawarcia Umowy,

4) waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za usługi wykonane przed datą złożenia wniosku,

5) w przypadku wzrostu/spadku wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sposób określony w pkt  
2, waloryzacja będzie polegała na wzroście/obniżeniu wynagrodzenia za usługi pozostałe do wykonania po 
dniu złożenia wniosku o wartość procentową tego wskaźnika (lub wartość wynikową uwzględniającą różnicę 
między przedmiotowym wskaźnikiem w miesiącu zawarcia Umowy a wskaźnikiem ogłoszonym w ostatnim 
komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację),

6) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami pkt 5 zobowiązany 
jest  do  zmiany  wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy,  z  którym  zawarł  umowę,  w  zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, zgodnie 
z treścią art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 i 5, obowiązywać będą od dnia wynikającego 
z zawartych w tym zakresie aneksów do umowy.
7.  Wynagrodzenie  będzie  podlegało  waloryzacji,  o  której  mowa  w  ust.  5  maksymalnie  do  10% 
wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 3 niniejszej Umowy.

§ 8
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze 
organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa 
Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. z 2020 r. Nr 1913 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 
maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019, poz. 742 ze zm.), w tym w szczególności do: 
a)ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,
b)przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie, 
c)zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy
d)zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych  przekazanych  przez Zmawiającego oraz 
trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,
e)niezwłocznego poinformowania  Zamawiającego o każdym  przypadku  naruszenia bezpieczeństwa 
danych.
2.Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu 
umowy.
3.Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę 
wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do 
rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
4.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem 
Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w procesie związanym z przeprowadzonym  postępowania jest 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ,08-300 Sokołów Podlaski, ul. 
ks. Bosko 5.
5.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o ustawę Pzp z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 
2019 r. poz 2019 z późn. zm. )zwanym dalej „ustawą PZP”
6. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia.

      § 9
Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia.               

       § 10
1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy  tj. od..............2021 r  do...............2023 r.
2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu trwania umowy do czasu wyczerpania jej 
wartości, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy, w przypadku gdy przed upływem terminu jej obowiązywania 



umowa nie zostanie wyczerpana wartościowo. Przedłużenie wymaga obopólnej zgody i sporządzenia aneksu 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

       § 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy 
ustawy 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. Poz. 2019).

         § 12
1. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych 
negocjacji w okresie 30 dni od złożenia propozycji ugodowej drugiej stronie.
2. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu w trybie określonym w ust. 1 wówczas sporne sprawy kierowane 
będą do sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.

         § 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

    ZAMAWIAJĄCY:                     WYKONAWCA:  
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