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załącznik nr 7 do zapytania ofertowego
Wzór

UMOWA nr  MOPS.072. ……………….2021.RPO

realizowana  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Małopolskiego  na  lata  2014-2020,  Oś  Priorytetowa  9.  Region  spójny  społecznie,
Działanie  9.2  Usługi  społeczne  i  zdrowotne,,  Poddziałanie  9.2.1  Usługi  społeczne
i  zdrowotne  w  regionie.  Typ  projektu  C.  wsparcie  dla  tworzenia  lub  działalności
placówek  wsparcia  dziennego  dla  dzieci  i  młodzieży, współfinansowana  przez  Unię
Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego

zawarta w dniu   ………………………….  roku  

pomiędzy:   Miastem Jordanów -  ul.  Rynek 1,   34-240 Jordanów reprezentowanym przez
………………………..;   przy  udziale  ………………….  –  ……………..   zwanym
w dalszej treści umowy “Zamawiającym”,  

a ……………………………., reprezentowanym przez ………………………..
zwanym dalej  „ Wykonawcą". 

Umowę zawarto z pominięciem zasad i trybu udzielania zamówień publicznych zgodnie z   art. 4 pkt.
8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U z 2019 poz.1843 z późn.
zm.) na podstawie postępowania o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000,00 Euro, zgodnie
z wynikiem postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie  wykonawcy
na zorganizowanie 10 dniowego wypoczynku letniego terapeutycznego na terenie Mazur (9 noclegów)
w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat z Placówki Wsparcia Dziennego z
Miasta Jordanów.  

§1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi turystycznej polegającej
na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wypoczynku letniego  z programem profilaktycznym dla
dzieci  i  młodzieży  z  terenu  Miasta  Jordanowa,  wraz  z  dowozem  i  przywozem,  według
następującego harmonogramu: 
-  10 dniowy turnus wypoczynkowy w miejscowości  ...........................,  w terminie  .................,
dla .............. dzieci w wieku .................. lat. 
- Wyjazd dzieci w dniu ........ o godz. ........ z ........................., planowany przyjazd do ośrodka
wypoczynkowego w dniu ........ około godz. ............. 
- Powrót dzieci z wypoczynku: wyjazd z ośrodka wypoczynkowego w dniu ....... o godz. .......,
planowany przyjazd do ................. około godz. ......

§ 2

1.  Strony ustalają, że: 

___________________________________________________________________________________________
Placówka Wsparcia Dziennego – prawie jak w domu

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
tel./fax 182675573; mail: mops@jordanow.pl; www.mops.jordanow.pl

mailto:mops@jordanow.pl


_________________________________________________________________________________

1)  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  przedmiotu  umowy  określonego  w  ust.  1,  od
momentu  przekazania  opieki  nad  dziećmi  w  miejscu  zbiórki  do  momentu  odbioru  dzieci  przez
opiekunów prawnych lub przedstawicieli ustawowych, 

2) Wykonawca zapewnia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas przejazdu
i pobytu każdemu uczestnikowi wypoczynku, 

3)  Turnus rozpoczyna się gorącym posiłkiem w dniu rozpoczęcia  wypoczynku i  kończy gorącym
posiłkiem w dniu wyjazdu. 

4) Wykonawca zapewnia uczestnikom wypoczynku  suchy prowiant oraz napoje na czasie podróży
z Jordanowa do bazy i z powrotem. 

5)  Wykonawca  nie  będzie  pobierał  żadnych  dodatkowych  opłat  od  dzieci  uczestniczących
w  wypoczynku  letnim  podczas  pobytu   i  podróży,  w  tym  kosztów  leków  (nie  dotyczy  leków
przyjmowanych przez dziecko stale, wymienionych w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku
lub w załączonym do karty zaświadczeniu lekarskim);

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że: 
1) posiada uprawnienia do organizowania imprez turystycznych, o których mowa w  Ustawie z dnia
24 listopada 2017r.o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych   (tj. Dz. U. rok

2020, poz. 2139 ) oraz w Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z   dnia  30  marca  2016 r.
w  sprawie  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży ( Dz. U. rok 2016, poz. 452 ).

2) posiada ubezpieczenie .................................. w związku z wykonywaniem działalności w zakresie
organizatora  turystyki.  Wykonawca jest  ubezpieczony w .........................  Nr polisy .........  zawartej
w dniu .............., 

3)  ponosi  wyłączną  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  zdrowia  i  życia  dzieci  i  młodzieży
uczestniczącej wypoczynku letnim określonym w § 1 oraz wobec osób trzecich za szkody powstałe
w związku z wykonywaniem umowy.
2. Wykonawca upoważniony jest do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu

realizacji  niniejszej  umowy i  na  warunkach określonych w niniejszej  umowie oraz w  umowie
o  powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 

3. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego  oraz  osób trzecich  za
naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie
z  Rozporządzeniem  Ministra  Edukacji  Narodowej  z   dnia  30  marca  2016  r.  w  sprawie 
wypoczynku  dzieci  i  młodzieży ( Dz. U. rok 2016, poz. 452 ).
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie z
programem wypoczynku  stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, 
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3. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 
1/ zorganizowania wypoczynku terapeutycznego dla 25 uczestników na terenie Mazur (9 noclegów) w
okresie wakacji dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat z Placówki Wsparcia Dziennego z
Miasta Jordanów, w bezpośredniej bliskości jeziora  / do 500 metrów/, w czystej ekologicznie okolicy
o korzystnym klimacie,  na zasadach określonych w  Ustawie z dnia 24 listopada 2017r.o imprezach

turystycznych  i  powiązanych  usługach  turystycznych   (tj.  Dz.  U.  rok  2020,  poz.  2139  ) oraz
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z   dnia  30  marca  2016 r.  w  sprawie  wypoczynku 
dzieci  i  młodzieży ( Dz. U. rok 2016, poz. 452 ).
2/  zapewnienia  opieki  przez  wykwalifikowaną   kadrę,  ze  szczególnym uwzględnieniem nadzoru
nocnego;  
wymagania odnośnie kadry:
-  kierownik kolonii sprawujący nadzór  nad placówką wypoczynku dla dzieci posiada uprawnienia
upoważniające go do pełnienia tej funkcji;
- osoby sprawujące opiekę nad uczestnikami posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie
w tego typu pracy / liczebność kadry  wychowawczej oraz opiekunów podczas dowozu uczestników -
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa/; 
-  osoby  przeprowadzające  zajęcia  profilaktyczno-edukacyjne  posiadają  odpowiednie  kwalifikacje
i doświadczenie w prowadzenia zajęć profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;
- osoby  prowadzące zajęcia rekreacyjno-sportowe legitymują się odpowiednim wykształcenie oraz
doświadczeniem w prowadzeniu tego typu rozrywek dla dzieci i młodzieży;
-  przewodnicy  wycieczek  objazdowych  posiadają  odpowiednie  doświadczenie  w  kierowaniu
wycieczką;
- pielęgniarka i lekarz -dochodzący posiadają ważne uprawnienia. 
3/  zapewnienia  bezpiecznego  transportu  uczestnikom wypoczynku  z  miejscowości  Jordanów do
miejsca pobytu uczestników wypoczynku i z powrotem. Przewoźnik posiada wymagane przepisami
dokumenty  oraz  podstawi  pojazd  sprawny  technicznie,  w  umówione  miejsce  (zgodnie  z
harmonogramem),  będzie  posiadał  pełną  dokumentację  gwarantującą  jego  przejazd  na  trasie
określonej w umowie zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie państwa polskiego,  w tym
odpowiednie  ubezpieczenie   /  ubezpieczenie  OC,  NNW,  aktualne  badania  techniczne/,  w  stanie
czystym, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz.
4/   zorganizowania  sprawdzenie  stanu  technicznego  pojazdu  przez  policję  w  dniu  wyjazdu.
Warunkiem koniecznym jest  uzyskanie  od  Policji  protokołu  dopuszczenia  pojazdu i  kierowcy do
przewozu osób.
5/ zakwaterowania uczestników  wypoczynku  przez 8 noclegów - w pokojach maksymalnie 4 - 5
osobowych z łazienką i toaletą w pokoju z dostępem do ciepłej i zimnej wody i zabezpieczenia czystej
pościeli.  W każdym pokoju muszą  znajdować się osobne miejsca do spania, szafa i półki aby każdy
uczestnik mógł swobodnie korzystać z wyposażenia, stolik i odpowiednia ilość krzeseł.
6/  zakwaterowania  wszystkich  uczestników  w  jednym  budynku  przez  cały  czas  trwania  kolonii
w obiekcie murowanym,  usytuowanym  blisko jeziora / mak. 500 metrów od plaży/,   w dobrym
stanie technicznym,  teren ośrodka duży, bezpieczny i ogrodzony, boisko sportowe do gier   i zabaw  /
piłka nożna, koszykówka, siatkówka/, plac zabaw, sala dydaktyczna oraz świetlica, TV, całodobowy
dostęp do telefonu dla kierownika grupy.  Obiekt  spełnia wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony
przeciwpożarowej,  warunków  higieniczno-sanitarnych  oraz  ochrony  środowiska  określonych
przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska.
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7/ zapewnienia  na terenie ośrodka co najmniej jednego pomieszczenia na potrzeby izolatki;
8/ zapewnienia pełnowartościowych posiłków dziennie w następujący sposób:
- w trakcie pobytu w ośrodku: cztery posiłki dziennie w tym jeden gorący posiłek : śniadanie, obiad
dwudaniowy,  podwieczorek,  kolacja  (zgodnie  z  zasadami  higieny  oraz  racjonalnego  żywienia
określonymi w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr
171, poz. 1225, Rok 2006); 
- posiłki będą urozmaicone, sycące, odpowiadające normom zarówno pod względem ilości, jakości
oraz wartości odżywczych;
- suchy prowiant oraz napoje na w czasie podróży z Jordanowa do bazy i z powrotem; 
- możliwość wieczornego dożywiania /chleb + dżem/, całodobowy dostęp do napojów / herbata, woda,
soki/,
-  zapewnienia   w dniu wycieczek do miejscowości  atrakcyjnych turystycznie  suchego prowiantu,
a po powrocie gorącego posiłku; 
9/   realizacji   programów  profilaktyczno-edukacyjnych  dotyczących  relacji  rówieśniczych  oraz
zdrowego stylu życia oraz programów  atrakcji kulturalno/turystycznych dostosowanych  do wieku
uczestników wraz z zapewnieniem biletów wstępu i wszelkich niezbędnych opłat,  tj.: do atrakcji i
obiektów turystycznych, społecznych, zabytków itp. dla wszystkich  uczestników wypoczynku;
a w szczególności: 
- zapewnienia uczestnikom wypoczynku   bezpiecznego wypoczynku zgodnego ze zdrowym stylem
życia; 
- zapewnienia minimum 2 wycieczek turystyczno-krajoznawczych z przewodnikiem, w tym jednej
autokarowej w odległości powyżej 30 km od miejsca zakwaterowania; 
- zapewnienia obecności uczestników na minimum 2 imprezach kulturalnych (wyjście do kina, teatru,
muzeum, na koncert, wystawę itp.) prowadzonych przez wykwalifikowana kadrę; 
- zapewnienia uczestnikom wypoczynku  stałego dostępu do korzystania ze świetlicy, placu zabaw,
obiektów  i  urządzeń  sportowo–rekreacyjnych  oraz  sprzętu  sportowego,  przez  cały  czas  trwania
turnusu kolonijnego; 
- zorganizowania ogniska, dyskoteki dla uczestników,
- przeprowadzenia programu zajęć rekreacyjno-sportowych, 
-  zapewnienia uczestnikom wyjść na plażę wraz z kąpielą morską i plażowaniem, podczas słonecznej
pogody pod opieką ratownika wodnego.
10/  przedłożenia  sprawozdania merytorycznego po zakończeniu wypoczynku.
11/  zgłoszenia  wypoczynku  w  bazie  wypoczynku  na  stronie  (http://wypoczynek.men.gov.pl)
i przesłania  kuratorowi oświaty najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia,
12/ współdziałania z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz umożliwienie
przedstawicielowi  Zamawiającego  przeprowadzenie  kontroli  realizacji  przedmiotu  umowy,  co
najmniej w zakresie zgodności z zawartą umową, opisem przedmiotu zamówienia publicznego oraz
ofertą;
13/  niezwłocznego  powiadomienia  opiekunów  prawnych  lub  przedstawicieli  ustawowych  oraz
Zamawiającego o chorobie  zakaźnej  dziecka lub innej  przyczynie  uniemożliwiającej  dalszy pobyt
dziecka na wypoczynku, w celu odebrania dziecka, 
14/  niezwłocznego podejmowania działań w przypadku spraw interwencyjnych,  zgłaszanych przez
przedstawiciela Zamawiającego oraz do złożenia pisemnej notatki o podjętych działaniach, 
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15/  zapewnienia  odwiezienia  dziecka  do  domu  przez  Wykonawcę,  w  szczególnych  przypadkach
uniemożliwiających dalszy pobyt dziecka na wypoczynku, w sytuacji gdy, opiekunowie prawni lub
przedstawiciele  ustawowi  nie  mogą  odebrać  dziecka  z  wypoczynku  osobiście,  na  koszt
Zamawiającego;
16/dostarczenia Zamawiającemu kart kolonijnych dla uczestników wypoczynku letniego w terminie
7 dni od dnia podpisania umowy. 

§ 5

1.   Ogółem  koszt  pobytu  jednego  uczestnika  wynosi  .............  zł  brutto
(słownie:  .......................................brutto    )    w  podanej  w  ofercie  Wykonawcy  z  dnia
………………… 

2. Łączna  wartość  wypoczynku  letniego   nie  może  przekroczyć  kwoty  wynikającej  z

przemnożenia jednostkowego kosztu pobytu, określonego w § 4, ust.1, przez liczbę osób faktycznie

uczestniczących w wypoczynku letnim.

3.  Maksymalna  wysokość  wynagrodzenia  Wykonawcy  nie  może  przekroczyć  łącznie  kwoty

……………………… zł brutto / słownie: ………………………………  złotych 00/100 brutto /

wskazanej przez niego w ofercie. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
niniejszej umowy, włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy.

5.  Zapłata  określona  w  ust.  2  będzie  płatna  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  w
banku .............................. nr ................................................., w następujący sposób: 

1) za wypoczynek letni  określony w § 1 ust.  1  pkt  1 zamawiający wpłaci  na  rachunek bankowy
Wykonawcy zadatek,  rozumiany jako przedpłatę,  w wysokości  50% wartości  określonej  w ust.  2
w terminie do dnia (dzień rozpoczęcia turnusu),  jednakże nie wcześniej niż w terminie 7 od daty
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

2) pozostałą kwotę należności za turnus kolonijny określony w § 1 ust.  1, naliczoną za faktyczną
liczbę  uczestników  oraz  z  uwzględnieniem  zapłaconej  zaliczki  oraz  opłaty  za  niewykorzystane
skierowanie  określone  w §  6  ust.  2,  Zamawiający  zapłaci  na  rachunek  bankowy Wykonawcy  w
terminie 7 od daty wystawienia faktury VAT. Do faktury VAT wystawionej po wykonaniu usługi,
Wykonawca dołączy sprawozdanie merytoryczne z realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1
ust.  1 pkt  1.  Podstawą do wypłacenia należności  będzie  akceptacja sprawozdania  merytorycznego
przez Zamawiającego,

6. Faktury VAT, o których mowa w ust. 4 Wykonawca wystawi na: 

Nabywca:                                                                                     Obiorca:   
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Miasto Jordanów                                                         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej               
ul. Rynek 1                                                                     ul. 3 Maja 2 
34-240 Jordanów                                                            34-240 Jordanów
NIP 552-15-79-821   
                          
7. Podstawą pokrycia kosztów transportu, o których mowa §  4 ust.  3 pkt 15 będzie wystawienie

faktury VAT przez Wykonawcę wraz z uzasadnieniem. 

§ 6

1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu
umowy. 
2.  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  przekazania  Wykonawcy  kompletnie  wypełnionych  kart
kolonijnych uczestników oraz listy uczestników, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem turnusu, z
tym, że Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w liście uczestników w terminie do
1 dnia przed rozpoczęciem turnusu. 

§ 7

1.  Zamawiający  ma  prawo do  zmniejszenia  liczby  uczestników kolonii  w terminie  14  dni  przed
rozpoczęciem turnusu bez ponoszenia kosztów. 
2. W przypadku zmniejszenia liczby uczestników kolonii w dniu rozpoczęcia turnusu, Zamawiający
ponosi  koszty  w  wysokości  10%  wartości  brutto  za  każde  niewykorzystane  skierowanie,  przy
uwzględnieniu kosztu pobytu jednego uczestnika określonego w § 4 ust. 1 umowy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli realizacji przedmiotu umowy w miejscu pobytu
dzieci i młodzieży, a także dokonania oględzin ośrodka wypoczynkowego, w którym kolonie będą się
odbywały, przed rozpoczęciem turnusu.
4.   Wykonawca  zobowiązuje  się  do  pokrycia  wszelkich  kosztów  związanych  z  pobytem  i
zapewnieniem odpowiednich warunków pacy oddelegowanemu pracownikowi  MOPS nadzorującemu
realizację wykonania niniejszej umowy. 
5.  Zamawiający  wskazuje  do  kontaktów  z  Wykonawcą  ……………  -  pracownika  MOPS  w
Jordanowie  który będzie odpowiedzialny za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy.
 6.  Wykonawca   wskazuje  do  kontaktów  z  Zamawiającym   ……………  -  pracownika
…………………

§ 8
1.  Uczestnicy  wypoczynku  letniego   zobowiązani  są  do  przestrzegania  regulaminów  i  innych
przepisów obowiązujących w miejscach ich pobytu i przebywania.
 2. W przypadku rażącego naruszenia przez uczestnika regulaminu wypoczynku, a w szczególności
spożywania  alkoholu,  narkotyków  i  innych  substancji  psychoaktywnych,  kierownik  wypoczynku
letniego ma prawo uznać,  że  dalszy  pobyt  uczestnika  na  wypoczynku jest  niemożliwy.  W takiej
sytuacji,  Wykonawca  niezwłocznie  powiadamia  opiekunów  prawnych  lub  przedstawicieli
ustawowych  o konieczności odbioru dziecka, a także o przyczynach uniemożliwiających dalszy pobyt
dziecka na wypoczynku. 

___________________________________________________________________________________________
Placówka Wsparcia Dziennego – prawie jak w domu

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
tel./fax 182675573; mail: mops@jordanow.pl; www.mops.jordanow.pl

mailto:mops@jordanow.pl


_________________________________________________________________________________

3. O zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 2 oraz o trybie zorganizowania powrotu dziecka z
wypoczynku, Wykonawca niezwłocznie powiadamia Zamawiającego. 

§ 9

1. W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie, wykonania go w sposób nienależyty
lub nie dochowania innych warunków umowy Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 50% wartości zamówienia, z wyłączeniem okoliczności określonych w § 9 ust. 2. 2. W
przypadku niezgodności rzeczywistych warunków pobytu dzieci z warunkami zawartymi w ofercie
stwierdzonych  w  protokole  pokontrolnym  sporządzonym  przez  przedstawiciela  Zamawiającego,
Zamawiający będzie stosował następujące kary umowne: 

1)  za  wyżywienie  uczestników niezgodne  z  warunkami  o  których mowa  w §  3  ust.  3  pkt  8  w
wysokości ilorazu 10% kosztów jednego skierowania i liczby uczestników turnusu, 

2)  za  warunki  bytowe  niezgodne  z  oferowanymi  w  wysokości  ilorazu  20%  wartości  jednego
skierowania i liczby uczestników turnusu, 

3)  za nie realizowanie programu kolonii,  o którym mowa w § 3 ust  2 w wysokości  ilorazu 20%
wartości jednego skierowania i liczby uczestników turnusu. 

2.  Jeżeli  wysokość  szkody  przewyższy  wysokość  kary  umownej,  Zamawiający  może  żądać
odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z ustalonej zapłaty. 

§ 10

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 

2. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem Stron w uzgodnionym terminie.

3. W sprawach nie objętych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego wraz z
przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu umowy.

 4. Wszelkie sprawy sporne powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony będą się starały
rozstrzygnąć polubownie, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia w ciągu 1 miesiąca
od dnia wykonania przedmiotu umowy poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego
dla siedziby Zamawiającego. 

§11

Spory  mogące  wyniknąć  z  niniejszej  umowy będą  rozstrzygane  przez  sąd  właściwy  dla  siedziby
Zamawiającego.

§ 12

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem niżej opisanych sytuacji:

1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT,
2) w przypadku upadłości lub likwidacji wykonawcy, lub innej sytuacji, w której zobowiązanie

wykonawcy przejmuje inny podmiot lub następca prawny,
3) w przypadku zmiany danych adresowych stron umowy,
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4) w przypadku zmiany obowiązującego prawa w zakresie wykonywania przedmiotu umowy,
mającego wpływ na zmianę cen jednostkowych określonych przez Sprzedającego,

5) w przypadku innych okoliczności i zmian nieistotnych, o której wiedza o ich wprowadzeniu
do umowy na etapie postepowania nie wpłynęłaby na krąg podmiotów, ubiegających się o
niniejsze zamówienie czy też na wynik postępowania. 

2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

§ 13

1. Umowa jest sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału,  
z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden  Wykonawca.

Zamawiający Wykonawca
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