Załącznik nr 5 do Instrukcji dla Wykonawców

Wzór
UMOWA NR
/2020
po zmianach z dnia 08.07.2020r.
zawarta w dniu …………...2020 roku w Jastrzębiu - Zdroju pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem
Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym w Sądzie
Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000048508, nr NIP: 633-10-45-778,
reprezentowanym przez:
-………………………………………………………………………………………………………,
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
…………………………………………………………………………………………………………………
wpisaną do Rejestru ……………………………… pod numerem ……………… prowadzonego
przez
…………………………………………,
która
posługuje
się
numerem
NIP
……………………………. oraz numerem REGON …………….…………,
reprezentowanym przez
-…………………………. ………………………………………………………………………….,
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.
§1
Tryb zawarcia umowy
Umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004
r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 1843) w następstwie przeprowadzenia zamówienia na
Kompleksową obsługę prawną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju nr BZP.38.382-25.20
ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej.
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi prawnej
Zamawiającego, w tym wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi
i Sądem Najwyższym lub innymi organami orzekającymi a także egzekucyjnymi oraz
doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego przez okres 36 miesięcy w sposób
ciągły przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub
adwokata i czynnie wykonującą ten zawód, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca
1982 r., o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 75) i ustawy z dnia 26 maja 1982 r.,
Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1513 ze zm).
2. Szczegółowy zakres wykonywania usługi, obowiązki Wykonawcy i wymagania
Zamawiającego określa Opis przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
3. Za świadczenie usług określonych w § 2 ust. 1 i 2 umowy, Wykonawca otrzyma miesięczne
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………..……………………………………..……..
zł (słownie złotych …………………….…………………………..) + VAT .…..%
tj.……………..……………..……..
zł
(słownie
złotych
…………………….…………………………..) czyli brutto ………………..……………..…….. zł
(słownie złotych …………………….…………………….……..).

4. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usług określonych w § 2 ust. 1 i 2
umowy wynosi:
Netto: ……………………… zł /słownie:
………………………………………………………………
Brutto: ……………………... zł /słownie:
………………………………………………………………
5. W przypadku reprezentowania Zamawiającego w postępowaniach przed sądami
powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem
Administracyjnym, a także Krajową Izbą Odwoławczą i innymi organami Wykonawcy
przysługiwać będzie odrębne wynagrodzenie wyłącznie w przypadku zasądzenia na jego
rzecz od strony przeciwnej kosztów zastępstwa procesowego i w wysokości 80%
wynagrodzenia zasądzonego przez sąd, pomniejszone o nieodzyskane przez Zamawiającego
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego. Płatność wynagrodzenia z tytułu
zastępstwa procesowego nastąpi w terminie 30 dni od uregulowania jej przez stronę
zobowiązaną do jej zapłaty na rachunek Wykonawcy/przekazanego przez komornika
sądowego.
6. Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy i obowiązuje od 01.08.2020 r. do 31.07.2023r.
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§3
Warunki płatności
Należność za dostarczany przedmiot umowy płatna będzie zgodnie z prawidłowo
wystawioną fakturą Vat w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionego
rachunku lub faktury Vat w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego lub elektronicznej
na adres e-mail: szpital@wss2.pl, wystawionej po zakończeniu miesiąca.
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczone, fakturowane i płatne w złotych polskich.
Płatność nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest
podać na fakturze numer umowy i datę jej zawarcia.
Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy
Zamawiającego zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu
terminu płatności.
W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za
okres opóźnienia w zapłacie w transakcjach handlowych liczony od dnia następującego po
dniu, w którym zapłata miała być dokonana.
Wykonawca jest uprawniony do wysyłania, a Zamawiający zobowiązany do odbierania
ustrukturyzowanych
faktur
elektronicznych
za
pośrednictwem
systemu
teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi
oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191). W przypadku, gdy
Wykonawca będzie zamierzał korzystać z wymienionego w zdaniu poprzedzającym
uprawnienia, prześle stosowną informację przedstawicielowi Zamawiającego na adres
poczty elektronicznej wymieniony w § 3 ust. 1 umowy.
Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT.
W przypadku, gdy Wykonawcą jest podmiot zagraniczny składa on Zamawiającemu
oświadczenie, że jest podatnikiem podatku od wartości dodanej jednocześnie podając numer
identyfikacji
podatkowej
VAT
UE
(postanowienie
to
ma
zastosowanie
w przypadku, zagranicznego Wykonawcy nieposiadającego siedziby na terytorium RP).
Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub
pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy
i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób
trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek
czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie

zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje
w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz
przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie
może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie
prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną,
jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w
rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w
sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia
wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio
na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie
długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na
rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za
poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
10. W razie naruszenia obowiązku opisanego w §3 ust. 8, Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ceny ogółem wskazanej
jako brutto w § 2 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego
obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
11. W razie naruszenia obowiązku opisanego w §3 ust. 9, Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ceny ogółem wskazanej
jako brutto w § 2 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego
obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§4
Prawa i obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że:
1) spełnia wszelkie wymagane przepisami prawa przesłanki, w tym posiada odpowiednie
dokumenty uprawniające go do wykonania przedmiotu umowy;
2) posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę i strukturę organizacyjną oraz inne środki,
potrzebne do rzetelnej i pełnej realizacji przedmiotu umowy;
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami złożonej oferty;
2) realizacji przedmiotu umowy w sposób staranny, odpowiadający powszechnie przyjętym
standardom;
3) informowania Zamawiającego o wszelkich czynnikach mogących negatywnie wpłynąć na
realizację przedmiotu umowy, w szczególności na terminową bądź prawidłową realizację
przedmiotu umowy, niezwłocznie po ich wystąpieniu;
4) zachowania w tajemnicy treści przekazanych mu dokumentów oraz informacji
uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami szczególnymi w zakresie działalności
gospodarczej.
3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania
przedmiotu umowy bądź jej części osobie trzeciej.
4. Wykonawca podlega ewidencjonowaniu świadczenia usług (czasu pracy) w sposób
zapewniający potwierdzenie wypełnienia obowiązków w czasie przewidzianym w umowie.
5. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca korzystał będzie z własnych urządzeń i materiałów.
6. Zlecenia prowadzenia nowych spraw lub instrukcje postępowania w poszczególnych
sprawach mogą być przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie,
telefonicznie lub mailowo, a objęcie sprawy wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę w
formie ustalonej przez strony.
7. Przy wykonywaniu kompleksowej obsługi prawnej dla Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju Wykonawca zobowiązany jest do:
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1) zachowania należytej staranności, zgodnej ze standardami profesjonalnego świadczenia
usług prawnych oraz Kodeksem Etyki Radcy Prawnego/Kodeksem Etyki Adwokackiej, a
także zgodnie z zasadami obowiązującego prawa chronić interes Zamawiającego w
zakresie powierzonych czynności;
2) przestrzegania wymogów Zamawiającego dotyczących sposobu świadczenia
kompleksowej obsługi prawnej szczegółowo określonych w Opisie przedmiotu
zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy;
3) zapoznania się z przepisami wewnętrznymi i strukturą organizacyjną Zamawiającego,
w celu jak najbardziej sprawnego i funkcjonalnego wykonania czynności objętych
zleceniem;
4) zachowania poufności i tajemnicy informacji udostępnionych przez Zamawiającego;
5) zapewnienia takiej organizacji wykonywania zleconych czynności, aby gwarantowała
ona terminowe wykonywanie bieżącej obsługi prawnej we wszystkich sprawach
przyjętych do obsługi.
Wykonawca jest zobowiązany skierować do świadczenia kompleksowej obsługi prawnej
osoby spośród osób wskazanych w ofercie w Wykazie osób, który stanowi Załącznik nr 2 do
niniejszej umowy.
Wykonawca decyduje o powierzeniu świadczenia pomocy prawnej w poszczególnych
sprawach, bądź o powierzeniu wykonania poszczególnych czynności w danej sprawie,
prawnikom wchodzącym w skład stałego zespołu Kancelarii biorąc pod uwagę rodzaj
sprawy lub czynności, termin jego wykonania, kwalifikacje danego pracownika oraz jego
wiedzę o sprawach Zamawiającego.
Wykonawca może powierzyć poszczególne czynności, o których mowa w § 4 ust. 9 również
specjalistom zewnętrznym, jeżeli wymaga tego ochrona interesów Zamawiającego, przy
czym w obu przypadkach czyni to po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
Wykonawca zapewni obsługę prawną przez co najmniej 2 osoby z uprawnieniami do
wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata, w tym: co najmniej jedna osoba z co
najmniej 10-letnim doświadczeniem w wykonywaniu zawodu radcy prawnego lub adwokata
oraz co najmniej jedna osoba z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w zakresie stałej obsługi
prawnej jednostek ochrony zdrowia, zgodnie z Wykazem osób, które będą uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.
Wykonawca zapewnia stałą obecność (dyżur) jednego radcy prawnego/adwokata
w rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 poz. 75); ustawy Prawo o adwokaturze ustawa z dnia 26 maja 1982 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1513 ze zm), przez 3 dni w tygodniu (poniedziałek w godzinach
od 11:00 do 15:00, środa w godzinach od 08:00 do 12:00, piątek w godzinach od 11:00 do
15:00).
Osoba pełniąca dyżur w siedzibie Zamawiającego nie może wykonywać zadań zleconych
Wykonawcy poza siedzibą Szpitala, chyba że Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu – Zdroju wyrazi na powyższe każdorazowo zgodę.
Osoby, o których mowa w ust. 8, 9, 10 i 11 muszą posiadać wpis na odpowiednią listę
potwierdzającą wykonywanie zawodu adwokata lub radcy prawnego.
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usprawiedliwienia u Kierownika
Zamawiającego lub pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego
powierzył wykonania zastrzeżonych dla siebie czynności, każdej nieobecności osób, o
których mowa w ust. 8 i 11 na zasadach określonych w ust. 12 i 13, z zastrzeżeniem, że:
1) brak usprawiedliwienia lub uznanie przez Zamawiającego nieobecności za
nieusprawiedliwioną, skutkować będzie obniżeniem łącznego miesięcznego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy o 5% za każdy nieusprawiedliwiony dzień
nieobecności jednej osoby;
2) Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kwot określonych w ppkt. 1) w drodze
potrącenia z przysługujących mu należności.
W przypadku nieobecności którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 8, Wykonawca
zapewni obecność innej osoby, posiadającej kwalifikacje i doświadczenie takie same jak
osoby nieobecnej, o czym poinformuje Zamawiającego.

17. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym żądaniem zmiany którejkolwiek
z osób, o których mowa w ust. 8, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest nieefektywna
lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie takie będzie
dla Wykonawcy wiążące.
18. Wykonawca może uzależnić świadczenie obsługi prawnej w danej sprawie od udostępnienia
mu dokumentów lub informacji znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego, określając
wymagany sposób udostępnienia tych dokumentów lub informacji. Zamawiający jest
zobowiązany dołączyć wszystkie posiadane przez siebie dokumenty oraz informacje
dotyczące zleconego zadania oraz ewentualnie uzupełnić te dokumenty oraz informacje na
żądanie Wykonawcy w wyznaczonym przez niego terminie.
19. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność przekazanych
Wykonawcy dokumentów i informacji, jeżeli świadomie przekazał informacje i dokumenty
niekompletne bądź nieprawdziwe.
20. Wykonawca ma prawo ujawnić fakt świadczenia obsługi prawnej na rzecz Zamawiającego
i umieścić go w swojej liście referencyjnej.
21. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją umowy jest:
ze strony Zamawiającego:
a) ze strony Zamawiającego: Bogusława Kacprzyk, tel. 032 47 84 533;
b) ze strony Wykonawcy - Pan(i) ………………………………………………………….…………………………………….….
(imię, nazwisko, nr. telefonu)
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§5
Autorstwo
Jeżeli w wyniku wykonania usług objętych Umową powstanie utwór (utwory) w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 288) będą miały do nich zastosowanie poniższe postanowienia.
W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 4, Wykonawca zapewnia przeniesienie
na Zamawiającego majątkowych praw autorskich i zależnych do wszystkich utworów
przekazanych Zamawiającemu w ramach realizacji Umowy.
Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa powyżej, następuje z chwilą
wydania utworów, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
poniższych pól eksploatacji:
1) używanie,
2) utrwalanie, zwielokrotnienie, skanowanie, przetwarzanie, wprowadzenie do pamięci
komputerów i serwerów sieci komputerowych,
3) wstawianie lub publiczna prezentacja, w tym podczas szkoleń lub konferencji,
4) wykorzystywanie w materiałach tworzonych przez Zamawiającego lub na jego
zlecenie,
5) prawo do korzystania z całości lub z części utworów oraz łączenia ich z innymi
materiałami w tym o podobnej lub zbliżonej tematyce, w tym także prawo do
dodawania różnych elementów, uaktualniania, modyfikacji, tłumaczenia na różne
języki,
6) prawo do przekazywania podmiotom trzecim w celu wykorzystania,
7) zamieszczenie w całości lub w części w materiałach przetargowych i innych
związanych z zawieraniem umów przez Zamawiającego, jak również we wnioskach do
organów władzy publicznej bądź wnioskach do instytucji finansujących lub mogących
finansować działalność Zamawiającego,
W ramach wynagrodzenia, Wykonawca zapewnia także zgodę na wykonywanie praw
zależnych do utworów, na czas nieokreślony. Jednocześnie Wykonawca zapewnia zrzeczenie
się twórcy utworu do umieszczenia informacji o twórcy i tytule utworu pierwotnego.
Z chwilą wydania, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których
utwory powstałe w ramach realizacji Umowy zostały utrwalone.

6. Wykonawca zobowiązuje się, że realizując Umowę nie naruszy praw majątkowych osób
trzecich i przekazane Zamawiającemu będą wolne od obciążeń prawami osób trzecich.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
utworów, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia
praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do pokrycia
wszelkich kosztów działań prawnych i innych niezbędnych, spowodowanych roszczeniami,
o których mowa powyżej, natychmiast gdy one powstaną, w taki sposób, aby nie obciążały
one Zamawiającego. Wykonawca udzieli Zamawiającemu także innej pomocy w działaniach
związanych z roszczeniami, o których mowa powyżej, nie wyłączając współuczestnictwa
w ewentualnym postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
§6
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
1. Wykonawca oświadcza, że każda z osób, o której mowa w § 4 ust. 8 niniejszej umowy,
posiada aktualną polisę od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu
radcy prawnego lub adwokata co najmniej na kwotę 1.000.000 zł.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, o których mowa w § 4 ust. 8 niniejszej umowy, będą
kontynuować ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 przez cały okres realizacji umowy.
3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu przedmiotu umowy
Wykonawca ponosi na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
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§7
Kary umowne
Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10%
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto w przypadku niewykonania przedmiotu
umowy zgodnie z treścią złożonej oferty.
Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
obowiązywać będą następujące kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia przez
Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
b) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Wykonawca zapłaci
karę umowną w wysokości 5% wartości brutto umowy.
W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust. 4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
w przypadku, gdy kwota kary umownej nie pokryje szkód, w tym utraconych korzyści.
Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty
księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni
od daty otrzymania w/w dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w
powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z
wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w
stosunku do Zamawiającego.
Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia
go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§8
Warunki odstąpienia od umowy
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany 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 miesiąca, od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach, z podaniem uzasadnienia decyzji.
2. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w razie
nienależytego wywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków wynikających z niniejszej
umowy lub w przypadku rażących naruszeń niniejszej umowy.
4. W każdym przypadku rozwiązania umowy, najpóźniej na 14 dni przed datą jej rozwiązania,
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu akta wszystkich prowadzonych na
jego zlecenie spraw sądowych niezakończonych do dnia rozwiązania umowy.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

§9
Postanowienia końcowe
Wykonawca oświadcza, że wykona całe zamówienie we własnym zakresie.
Wszelkie sporne sprawy, Strony zobowiązują się załatwić polubownie, a w przypadku braku
porozumienia przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem:
a) zmiany stawki podatku VAT;
b) zmiany osób, o których mowa w § 4 ust. 8 niniejszej umowy.
Zmiana osób, o których mowa w § 4 ust. 8 umowy, oprócz sytuacji, o której mowa w § 4 ust.
17 umowy, jest dopuszczalna w przypadku niemożności dalszego świadczenia przez te
osoby usług mieszczących się w zakresie przedmiotu umowy. W sytuacji zamiaru
wskazania nowej osoby, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie uzasadnić zmianę i
przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający
uprawniony będzie do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 14 dni od dnia otrzymania
propozycji, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby
będą niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego w Instrukcji dla
Wykonawców.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Załącznik do umowy:
1. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Wykaz osób.
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