Załącznik Nr 5 do SIWZ Nr MGZO.271.12.2017.AD

UMOWA NR MGZO.272.…………….2017.ADVI (projekt)
zawarta w dniu …………..…… 2017 roku w Sztumie pomiędzy:


Miastem i Gminą Sztum ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, NIP 579-22-11-352 reprezentowanym
przez dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie - Panią Katarzynę Krzyżykowską
działającego na podstawie Zarządzenia Nr 105.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30
września 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu nr RPPM.03.02.0122-0131/15 pn.: „Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości
kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum, zwanym dalej
Zamawiającym
a
* gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:
 spółką pod firmą „….” z siedzibą w ……………….., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego w .… pod numerem …. – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy, reprezentowaną
przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwaną dalej Wykonawcą.
* gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
 Panią/Panem ….., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „….” z siedzibą w ………………..
– zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy, reprezentowaną/nym przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
zwaną/-ym dalej Wykonawcą.
W rezultacie wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego Nr MGZO.271.12.2017.AD z dnia ………………………… roku zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz.
1579) oraz Wytycznymi dotyczącymi zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiącymi załącznik nr 9 do Zasad wdrażania RPO
WPO 2014-2020 strony postanawiają, co następuje:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach
podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum, w
ramach projektu pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa
jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu
państwa, w ramach RPO WP 2014-2020.
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i ofertą
Wykonawcy stanowiącymi odpowiednio załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej umowy.
3. Szkolenia będą prowadzone przez osoby wymienione w Wykazie osób, stanowiącym załącznik do
formularza ofertowego Wykonawcy. Zmiana osoby prowadzącej szkolenie może nastąpić jedynie w
przypadkach, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 3 niniejszej umowy.

1

jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby

4. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy upoważnieni
są:
1) ze strony Zamawiającego: …………………………………… tel.: ………………………… e-mail: ..........................
2) ze strony Wykonawcy: ……………………………………….… tel.: ………………………… e-mail:..........................
5. Zmiana osób wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu następuje poprzez powiadomienie drugiej
Strony pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną i nie stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu §
8 ust. 1 niniejszej umowy.
§2
Obowiązki Wykonawcy
1. Szkolenia będą realizowane zgodnie z programem szkoleń opracowanym przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu programu szkoleń w terminie 5 dni
od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) realizacji szkoleń zgodnie z opracowanym przez Zamawiającego Harmonogramem szkoleń,
2) zapewnienia materiałów dydaktycznych nauczycielom - uczestnikom szkoleń (m.in.:
skryptu/podręcznika, notatnika i długopisu) oraz zapewnienia po jednym egzemplarzu
materiałów szkoleniowych dla Zamawiającego,
3) potwierdzania Zamawiającemu obecności nauczycieli – uczestników szkoleń po każdym
szkoleniu.
3. Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialności za odpowiednie przygotowanie merytoryczne
jak i praktyczne osób prowadzących szkolenia w ramach niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją
przedmiotu umowy, zgodnie z aktualnymi Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów
dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020.
5. Wykonawca po zakończeniu każdego szkolenia zobowiązuje się do przygotowania i wydrukowania
zaświadczeń /certyfikatów ukończenia szkoleń. Zaświadczenia/certyfikaty będą zawierały nazwę,
tematykę oraz liczbę godzin szkoleniowych i muszą być zgodne z aktualnymi Wytycznymi w
zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
6. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zakończenia każdego szkolenia przekaże Zamawiającemu
kopie wydanych zaświadczeń/certyfikatów.
7. Wykonawca zapewni Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej (Urzędowi Marszałkowskiemu
Województwa Pomorskiego) oraz innym podmiotom upoważnionym do kontroli realizacji
projektu wgląd do prowadzonej przez Wykonawcę dokumentacji oraz umożliwi monitorowanie i
kontrolę przez Zamawiającego szkoleń.
8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres
aleksandra.krzysztofik@mgzosztum.pl informacji o prowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą
(Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego) oraz inne uprawnione podmioty kontrolach
realizacji projektu – niezwłocznie po powzięciu przez Wykonawcę wiadomości w tym zakresie.
9. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich
dokumentów związanych z realizacją umowy i udostępnienia ich instytucjom krajowym i Unii
Europejskiej upoważnionym do kontroli.
10. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom.
11. Za działania lub zaniechania Podwykonawców, podmiotów, którym Wykonawca powierzył
realizację Zamówienia lub jego części Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną
i finansową jak za działania i zaniechania własne.
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§3
Prawa i obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia zaplecza techniczno-organizacyjnego m.in.:
odpowiednich sal dydaktycznych w celu przeprowadzenia szkoleń. Sale dydaktyczne będą
wyposażone w: projektor z ekranem lub tablicę interaktywną, flipchart z kompletem flamastrów,
komputer stacjonarny lub laptop i nagłośnienie w przypadku potrzeby Wykonawcy.
Zamawiającemu przysługuje prawo do kontroli przebiegu szkoleń, w tym wizytacji podczas szkoleń,
bez wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy.
Zamawiający opracuje i dostarczy Wykonawcy następujące dokumenty:
1) wykazy nauczycieli – uczestników szkoleń wraz z niezbędnymi danymi,
2) listy obecności,
3) listy potwierdzające otrzymanie materiałów dydaktycznych,
4) listy potwierdzające odbiór zaświadczeń/certyfikatów ukończenia szkolenia,
5) ankiety ewaluacyjne dot. oceny szkoleń,
6) protokoły odbioru szkoleń.
Zamawiający sporządzi protokół odbioru szkolenia w terminie 9 dni od dnia zakończenia szkolenia.
Podstawą do dokonania odbioru szkolenia jest weryfikacja list obecności, list potwierdzających
otrzymanie materiałów dydaktycznych, list potwierdzających odbiór zaświadczeń/certyfikatów
ukończenia szkolenia, ankiet ewaluacyjnych, kopii wydanych zaświadczeń/certyfikatów oraz
informacje zebrane przez Zamawiającego na temat wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.

§4
Termin i miejsce realizacji
1. Strony ustalają, iż przedmiot umowy będzie wykonywany od dnia zawarcia umowy do dnia 30
września 2018 roku.
2. Szkolenia będą prowadzone w terminach i miejscach wskazanych w Harmonogramie szkoleń
stanowiącym załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Harmonogramu szkoleń w zakresie
miejsca realizacji szkolenia, liczby uczestników oraz terminów realizacji.
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§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie całkowite zgodnie ze
złożoną ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy, w kwocie nie większej
niż …………………………….... złotych brutto (słownie: …………………………………………………. złotych brutto) w
tym VAT.
Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz ze środków budżetu państwa, w ramach RPO WP 2014-2020.
Strony ustalają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu uwzględnia
wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania pełnego zakresu ilościowego i
jakościowego przedmiotu umowy, jak również ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników
mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
Wynagrodzenie będzie płatne po każdym zakończonym szkoleniu, zgodnie z cenami
jednostkowymi, określonymi w Formularzu ofertowym Wykonawcy.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę po każdym zakończonym szkoleniu.
Podstawę wystawienia faktury stanowi podpisany bez uwag i zastrzeżeń, przez przedstawicieli
każdej ze stron umowy, protokół odbioru szkolenia, o którym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

7. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy zostanie przekazane na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
8. Za termin doręczenia faktury uznaje się datę wpływu do Miejsko Gminnego Zespołu Oświaty w
Sztumie.
9. Faktura będzie wystawiona na: Nabywca: Miasto i Gmina Sztum ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
NIP 579-22-11-352; Odbiorca: Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie ul. Mickiewicza 39,
82-400 Sztum. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej na adres
e-mail Zamawiającego: poczta@mgzosztum.pl.
10.Zamawiający nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji
przedmiotu niniejszej umowy na osoby trzecie.
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§6
Naruszenia i kary
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych na rzecz Zamawiającego w przypadku:
1) niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, o których mowa w § 1 i 2 niniejszej
umowy w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za
każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków,
2) rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w wysokości 20%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu zapłata kary umownej, nastąpi na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 14 dni
licząc od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcę wysłanego na adres Wykonawcy zawarty w
umowie.
Jeżeli wysokość kary umownej nie pokrywa wysokości szkody, Zamawiający ma prawo do
dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych.

§7
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:
1) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, 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,
2) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał
wykonywanie usług z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo
wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż miesiąc czasu,
3) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową lub nienależycie
wykonuje swoje obowiązki, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
4) Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierza wykonanie umowy innej osobie,
5) Wykonawca trzykrotnie został ukarany karą umowną, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 niniejszej
umowy,
6) umowa, w oparciu o którą Zamawiający realizuje projekt zawarta pomiędzy Zamawiającym, a
Instytucją Pośredniczącą - Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zostanie
rozwiązania.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia
okoliczności, o których mowa w ust 1 niniejszego paragrafu uzasadniających to odstąpienie w
formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

3. Odstąpienie od umowy nie pozbawia możliwości dochodzenia zastrzeżonych kar umownych
opisanych w § 6 niniejszej umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonanej części umowy.
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§8
Zmiana istotnych postanowień umowy
Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany mogą
dotyczyć:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy,
2) warunków i terminów płatności wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy,
3) osób prowadzących szkolenia.
Zmiany, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych
przypadkach, a w szczególności:
1) w zakresie ust. 2 niniejszego paragrafu - w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Pod pojęciem
siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie spowodowane przez czynniki o charakterze
zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia niniejszej umowy i któremu przy
dochowaniu należytej staranności nie można było skutecznie zapobiec lub przeciwstawić się.
2) w zakresie ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu – w przypadku zmian powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w trakcie realizacji niniejszej umowy. Z zastrzeżeniem, że cena brutto oferty
ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu nawet w sytuacji
zmiany przepisów dotyczących zmiany stawki podatku VAT,
3) w zakresie ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu - zmiana osoby prowadzącej szkolenie jest
dopuszczalna, na wniosek Wykonawcy, jedynie w przypadku jej zgonu lub choroby
potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, uniemożliwiającej zrealizowanie przedmiotu umowy w
terminie określonym przez Zamawiającego.
Wykonawca poinformuje Zamawiającego niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności skutkujących
koniecznością zmiany osoby prowadzącej szkolenie, przedstawiając jednocześnie propozycje nowej
osoby. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy doświadczenie proponowanej
osoby będzie takie samo lub wyższe od doświadczenia wymaganego w warunkach udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w rozdziale VII pkt 1 ppkt 2
SIWZ.
Zamawiający zatwierdzi lub zwróci z uwagami propozycję Wykonawcy, dotyczącą zmiany osoby
prowadzącej szkolenie w ciągu 3 dni roboczych od jej otrzymania. Przewiduje się co do zasady
dwukrotną procedurę zgłaszania uwag przez Zamawiającego i propozycji nowej osoby przez
Wykonawcę. Po jej wyczerpaniu, ponowne przekazanie przez Wykonawcę propozycji niezgodnej
z uwagami Zamawiającego zostanie uznane jako niewykonanie przedmiotowego szkolenia.
Zamawiający zastrzega, że może żądać od Wykonawcy dokonania zmian osób prowadzących
szkolenie, jeżeli prowadzą je w sposób nienależyty (np. niezgodny z programem) lub jeśli ocena ich
pracy wynikająca z ankiet jest negatywna.
Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie
konieczności wprowadzenia zmian do umowy.

§9
Przetwarzanie danych osobowych
1. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2016, poz. 922 z późn. zm.), w celu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający
powierza Wykonawcy przetwarzanie, określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, danych

osobowych nauczycieli – uczestników szkoleń w imieniu i na rzecz Zamawiającego na warunkach
określonych w niniejszej umowie.
2. Zakres danych osobowych nauczycieli powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego do
przetwarzania obejmuje: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres e-mail.
3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Wykonawcy następuje wyłącznie w celu realizacji
przedmiotu niniejszej umowy i w zakresie wskazanym Wykonawcy przez Zamawiającego.
4. Zamawiający nie upoważnia Wykonawcy do dalszego powierzania przetwarzanych danych
osobowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego innym podmiotom.
5. Do przetwarzana powierzonych danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby
zatrudnione u Wykonawcy posiadające imienne upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych.
6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz pracowników u niego zatrudnionych, których
wyznaczy do przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego.
7. Zamawiający wyda pracownikom Wykonawcy, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
upoważnienia, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
8. Wydanie upoważnień, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, nastąpi po zapoznaniu się
pracowników Wykonawcy, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, z obowiązującymi
przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
9. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) zastosowania przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych środków zabezpieczających
zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy, o której mowa w ust. 1, w celu
zabezpieczenia danych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą,
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
2) nie tworzenia kopii dokumentów innych niż niezbędne do realizacji umowy;
3) ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do
pracowników Wykonawcy posiadających upoważnienie do przetwarzania powierzonych do
przetwarzania danych osobowych;
4) zobowiązania swoich pracowników do zachowania powierzonych do przetwarzania danych
osobowych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy, także po ustaniu zatrudnienia u
Wykonawcy;
5) trwałego i nieodwracalnego usunięcia danych osobowych ze wszystkich nośników będących w
posiadaniu Wykonawcy natychmiast po zakończeniu realizacji umowy i niezwłocznego
przekazania Zamawiającemu oświadczenia, w którym potwierdzi, że nie posiada żadnych danych
osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone niniejszą umową.
10. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, na jego wniosek dokonanie kontroli zgodności
przetwarzania danych osobowych z ustawą, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) lub umową w miejscach, w
których są one przetwarzane, w siedzibie Wykonawcy.
11. Wykonawca jest zobowiązany zastosować się do zaleceń Zamawiającego dotyczących poprawy
jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich
przetwarzania, wynikających z kontroli przeprowadzonej na podstawie ust. 10 niniejszego
paragrafu.
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Zamawiającego, za
szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy, o której mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z
umową.

13. Roszczenie o wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przetwarzania danych osobowych jest
zaspokojone w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy .

1.

2.
3.
4.

§ 10
Postanowienia końcowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane na drodze sadowej przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.
Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ
Nr MGZO.271.12.2017.AD.
2) Załącznik nr 2: Formularz ofertowy Wykonawcy.
3) Załącznik nr 3: Wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego/Wydruk z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
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podpis Zamawiającego

podpis Wykonawcy

