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UMOWA NR OS/MOK nr……….../2022 

 

zawarta w dniu ………………….……2022 r. w Warszawie, 
pomiędzy: 
Miastem  Stołecznym Warszawa z  siedzibą w  Warszawie przy Placu Bankowym nr 3/5, kod pocztowy 00-950 ; Regon 
015259640, NIP 5252248481,  w ramach którego działa Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy 
Mokotów, reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Rosińskiego – Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st.  
Warszawy  w Dzielnicy Mokotów, na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 
24.02.2021 r. znak: GP-OR.0052.968,2021 zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” lub „OSiR Mokotów” 
a 
…………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………… wpisanym do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą ul. ………………., NIP ………………, REGON 
………….., reprezentowaną przez ……………………………., zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.   
 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem umowy jest wykonanie obsługa techniczna instalacji technologicznych pływalni  z realizacją badań 
wody w zakresie przewidzianym dla pływalni publicznych w Ośrodku Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy 
Mokotów przy ul. Niegocińska 2A, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w 
sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015 poz.2016), zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 
 

§ 2  
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy i zobowiązuje się do 
ich usunięcia lub naprawy na własny koszt. 

2. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania osób, którymi się posługuje przy 
wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Personel Wykonawcy musi być przeszkolony w zakresie BHP na tego typu obiektach zgodnie ze specyfiką 
wykonywanej pracy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia swojego personelu w czyste jednolite ubrania z identyfikatorem 
umieszczonym w widocznym miejscu oraz w obuwie basenowe. 

5. Wykonawca wyposaży w środki ochrony indywidualnej osoby pracujące z niebezpiecznymi środkami 
chemicznymi, prawidłowo opisze pomieszczenia, w których będą one przechowywane oraz przygotuje procedury 
postępowania z substancjami niebezpiecznymi i zapozna z nimi personel. 

6. Środki ochrony indywidualnej muszą spełniać określone w przepisach prawa wymagania dotyczące oceny 
zgodności. 

7. Wykonawca umieści karty charakterystyki środków niebezpiecznych w miejscach ich przechowywania i używania. 
8. Osoby wykonujące pracę na płycie basenu, w każdym przypadku pod nieobecność ratownika, obowiązuje nakaz 

stosowania w trakcie pracy kamizelek asekuracyjnych. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki 
personelu Wykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego eksploatowania przekazanych przez Zamawiającego pomieszczeń i 
urządzeń, i przekazania ich Zamawiającemu w dniu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy w stanie technicznym 
niepogorszonym. 

10. Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszystkie potrzebne środki chemiczne, materiały eksploatacyjne, 
a także narzędzia pracy niezbędne do wykonania zamówienia.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania na swój koszt, jeden raz w każdym kolejnym miesiącu w okresie 
obowiązywania umowy, badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody z obu basenów (sportowy, 
rekreacyjny) oraz badań  instalacji CWu w kierunku obecności Legionelli w powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej lub innym laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji i posiadającym 
zatwierdzenie Państwowego Inspektora Sanitarnego do badań wody. 

12. W przypadku konieczności wykonania badań powtórnych wynikających ze złej jakości wody wykonawca 
wykonuje badania na swój koszt. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu na bieżąco protokołów, raportów z badań, o 
których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zaleceń wynikających z 
tych protokołów, raportów z badań, z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawa. 

14. Środki chemiczne muszą być biodegradowalne, nie mające negatywnego wpływu na wodę w pływalni oraz muszą 
posiadać aktualne zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości i inne dokumenty wymagane na 
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podstawie aktualnych przepisów prawa. 
15. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) należytego wykonania wszystkich czynności objętych powierzoną usługą, zawartych w § 1 – opis przedmiotu 
umowy, 

b) wykonywania przeglądów i konserwacji urządzeń zgodnie z kartami gwarancyjnymi i dokumentami DTR 
dotyczącymi tych urządzeń, w sposób który nie spowoduje utraty uprawnień przysługujących Zamawiającemu 
z tytułu gwarancji, 

c) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną urządzeń, obowiązującymi przepisami, 
normami i wymogami sanitarnymi oraz zasadami wiedzy technicznej, przestrzegania przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, 

d) wykonania przedmiotu umowy przy użyciu materiałów o jakości potwierdzonej przez załączone certyfikaty, 
świadectwa lub karty charakterystyki, 

e) prowadzenia prac w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia, 
zapewniający ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej, 

f) przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego w sposób umożliwiający nabycie wiedzy z zakresu 
wykonywania czynności objętych powierzoną usługą. 

16. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia prac wynikających z realizacji niniejszej umowy lub 
stosowania przez Wykonawcę niewłaściwych środków, czy narzędzi, nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie mienia 
Zamawiającego lub osób trzecich, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną lub zniszczoną 
własność w porozumieniu z wykonawcą obiektu – firmą Moris Polska  
Sp. z o.o. ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa NIP 527-257-27-53 

17. W przypadku, gdy w wyniku nieterminowego lub nienależytego wykonania prac wynikających z realizacji 
niniejszej umowy powstanie konieczność wykonania dodatkowych prac, np. wymiany wody w basenie lub 
basenach, ich koszty poniesie Wykonawca, w sposób i na warunkach wskazanych przez Zamawiającego. 

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mu do obsługi instalacje i urządzenia. 
19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za narażenie na utratę życia lub zdrowia, 

spowodowanie utraty życia lub uszczerbek na zdrowiu osób trzecich w związku z realizacją niniejszej umowy. 
20. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych osobom trzecim w wyniku 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy i w powyższym zakresie zwalnia Zamawiającego z 
odpowiedzialności z tego tytułu. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w okresie realizacji przedmiotu umowy polisy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem usługi objętej niniejszą umową, 
wystawioną na sumę nie niższą niż 100.000,00 (słownie złotych: sto tysięcy 00/100) zł. 

22. Opłaconą polisę  obejmującą cały okres obowiązywania umowy o której mowa w ust. 21 Wykonawca 
przedstawia Zamawiającemu z chwilą podpisania umowy. 

23. Wykonawca odpowiedzialny jest także za szkody, które powstały z jego winy w trakcie trwania niniejszej 
umowy lecz ujawniły się po jej zakończeniu. 

24. Kary nałożone na Zamawiającego przez organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów BHP, sanitarnych i 
innych w zakresie usług objętych umową obciążają Wykonawcę, jeśli pozostają one w normalnym związku 
przyczynowym z działaniami lub zaniechaniami Wykonawcy, względnie osób, za które on ponosi 
odpowiedzialność. 

25. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego, niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 
nieprawidłowościach w funkcjonowaniu urządzeń i instalacji basenowych. 

26. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego (z miesięcznym wyprzedzeniem) 
o nadchodzących terminach wykonania przeglądów gwarancyjnych i serwisowych urządzeń i elementów 
wchodzących w skład instalacji uzdatniania wody basenowej. 

 
§ 3  

ODBIORY 
1. Przewiduje się następujące odbiory prac: 

1) codzienny. Osoba uprawniona ze strony Wykonawcy informuje osobę, o której mowa w § 4 ust. 3 umowy lub 
osobę nadzorującą funkcjonowanie pływalni ze strony Zamawiającego o zakończeniu prac oraz o wszelkich 
zauważonych nieprawidłowościach. Osoba, o której mowa w § 4 ust. 3 umowy lub osoba nadzorująca 
funkcjonowanie pływalni ze strony Zamawiającego przekazuje ewentualne uwagi pisemnie osobie, o której 
mowa w § 4 ust. 3 umowy. 

2) miesięczny – pisemny, podpisany przez osoby wskazane w § 4 ust. 3 umowy; 
3) techniczny – pisemny, podpisany przez osoby uprawnione, związany z technologią wody. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują niżej wymienione 
uprawnienia: 
1) jeżeli stwierdzone wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad; 
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2) jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy 
Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania osoby wskazanej w § 4 ust. 3 umowy o usunięciu wad oraz do 
żądania wyznaczenia przez Zamawiającego terminu na odbiór prac zakwalifikowanych uprzednio jako wadliwe. 

§ 4 
KONTROLA 

1. Zamawiający może kontrolować sposób realizacji przedmiotu umowy w aspekcie jego zgodności z postanowieniami 
niniejszej umowy i przepisami prawa, w szczególności przepisami sanitarnymi. Protokół z kontroli Zamawiający 
przedstawi Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia jego sporządzenia. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje zobowiązań wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie, 
Zamawiający ma prawo wyznaczyć mu odpowiedni termin na wykonanie zobowiązań zgodnie z umową. W 
przypadku, gdy Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie przystąpi do wykonywania 
zobowiązań umownych albo nadal wykonuje je nienależycie, Zamawiający jest uprawniony do powierzenia ich 
wykonania w drodze wykonania zastępczego przez osobę trzecią, na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy 
tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie niniejszej umowy, w tym roszczenia z tytułu kar umownych. 

3. Osobami upoważnionymi do kontroli realizacji umowy są: 
1) po stronie Zamawiającego – Michał Wizner– Kierownik działu tel. 504949661, email: 

m.wizner@osirmokotow.waw.pl 
2) po stronie Wykonawcy – …………………………. Tel…………....... email:…………………….. 

  
4. Zmiana osób, o których mowa w ust.  3 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony umowy i 

nie stanowi zmiany treści umowy. 
 

 
§5  

TERMIN REALIZACJI UMOWY 
Termin realizacji przedmiotu umowy od dnia 2 stycznia 2023 r do dnia 31 grudnia 2023 roku. 
 

§6  
WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie miesięczne za prawidłowe wykonanie usługi wyniesie: brutto …….. zł (słownie 
złotych: ………………. zł 00/100). 
Szacunkowa wartość Umowy w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy kwoty: …………… zł brutto (słownie 
złotych: ……………….. 00/100) 

2. Należność za wykonanie usługi płatna będzie przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury VAT, na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturze, z zastrzeżeniem iż faktura za 
miesiąc grudzień 2023r zostanie złożona do 29 grudnia 2023 roku. 

3. Podstawą do wystawienia Faktury przez Wykonawcę będzie miesięczny protokół, w którym Zamawiający 
stwierdził, iż dokonuje odbioru usługi. 

4. Fakturę Wykonawca wystawi w następujący sposób: 
NABYWCA:  Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00 – 950 Warszawa,  
                             NIP 525 22 48 481 
ODBIORCA/PŁATNIK:  Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów, 

                                                      ul. Olkuska 3 lok. 16, 02-604 Warszawa 
5. Za datę zapłaty wynagrodzenia Strony umowy ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy, na podstawie której jest wystawiana. Faktura 

wystawiona przez Wykonawcę powinna być doręczona do Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy 
Mokotów ul. Olkuska 3 lok 16,02-604 Warszawa. W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z zapisami zdania 
poprzedzającego, za datę skutecznego doręczenia faktury Strony uznawać będą datę jej wpływu do Ośrodka 
Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów  
ul. Olkuska 3 lok 16,02-604 Warszawa. 

7. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywało płatności za zakupiony towar 
 z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

8. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze/umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym 
służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.  

9. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających z umowy 
na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
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10. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturach Vat jest rachunkiem bankowym wskazanym 
jako rachunek bankowy Wykonawcy w tzw. białej liście podatników Vat w rozumieniu art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

11. Zapłatę uważa się za dokonaną w dniu, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany na fakturze.  

12. Zamawiający oświadcza, iż w myśl art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych  posiada status dużego przedsiębiorcy. 

13. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

14. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 12, Wykonawca jest 
obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). 
Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa 
w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy. 

15. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego na PEF (OSIR 
Mokotów): https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl; NIP 5213793636. 

16. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia 
prawidłowo wystawionej faktury, do konta Zamawiającego na PEF,  w sposób umożliwiający Zamawiającemu 
zapoznanie się z jej treścią. 

17. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być doręczona do 
siedziby Zamawiającego. 
 

§ 7 
KARY UMOWNE 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości: 

1) 35% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku odstąpienia od 
umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

2) 10% wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy  
stwierdzony przypadek nienależytego wykonania przedmiotu umowy, potwierdzony w protokole z kontroli 
albo odbioru. 

3) 5 % wynagrodzenia miesięcznego brutto ,o którym mowa w § 6 ust. 1, za rozpoczęty dzień nieterminowego  
dostarczenia potrzebnych środków chemicznych 

4) 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdą rozpoczętą godzinę przerwy w funkcjonowaniu pływalni OSiR 
Mokotów lub części pływalni za przestój lub wstrzymanie działalności całej pływalni OSiR Mokotów, 

5)  500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdą rozpoczęta godzinę wyłączenia poszczególnej niecki (niecka 
rekreacyjna, niecka sportowa? 
 

2. Zastrzeżona wyżej kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, w szczególności utraconych zysków z tytułu zamknięcia obiektu lub części 
obiektu w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. 

3. Strony ustalają, że kara umowna może być potrącona przez Zamawiającego z dowolnej należności Wykonawcy, 
na podstawie odrębnej noty księgowej. W przypadku niewystawienia faktur, zapłata kar umownych nastąpi w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej, przelewem na konto wskazane w nocie. 

4. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % całkowitego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 ust. 1. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo łączenia poszczególnych kar umownych, naliczonych z różnych tytułów i ich 
łącznego dochodzenia od Wykonawcy. 

§ 8 
ODSTĄPIENIE 

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 terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Oprócz okoliczności, o której mowa w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od daty 
wystąpienia okoliczności będących podstawą odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca 
a)  pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje zobowiązań wynikających z umowy lub 
wykonuje je nienależycie, w szczególności w przypadku wstrzymania użytkowania pływalni z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, 
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b) w przypadku utraty w czasie trwania umowy ważności polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy od 
odpowiedzialności cywilnej o której mowa w § 2 ust 20 umowy, 
c) zgłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy, 
d) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 
e) stwierdzonej niedyspozycji osób wykonujących przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy wynikającej ze 
spożycia alkoholu lub środków odurzających po jednokrotnym odnotowaniu w dzienniku kontroli pracy 
ratowników przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, 
f) powierzenia wykonania całości lub części przedmiotu umowy Podwykonawcy. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia. 
 

§ 9 
Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy Podwykonawcom.  

§ 10 
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dane go identyfikujące, 
przedmiot umowy i jej wartość, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej, które podlegają udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.  
2. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu 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/W (Dz. Urz. U. E. z dnia 4.05.2016 r., L 119) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2018r poz. 1000)dla których Administratorem jest Dyrektor OSiR Mokotów, a co za tym idzie nie wiąże się z 
dostępem do zasobów informatycznych OSiR Mokotów, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim. OSiR Mokotów 
oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, określone w przepisach RODO, w zakresie 
danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą 
działalność gospodarczą) a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji 
niniejszej umowy. 

§ 11 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez 
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będzie miało zastosowanie prawo polskie, a w szczególności 
przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 

  Wykonawca                           Zamawiający 
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