„Olmedica” w Olecku sp. z o.o.
REGON: 519558690 NIP: 847-14-88-956
ul. Gołdapska 1, 19 – 400 Olecko, tel (087) 520 22 95-96
Fax. (087) 520 25 43
e-mail: olmedica@olmedica.pl

Załącznik nr 3 do SIWZ
ZMIANA
UMOWA nr … – PROJEKT
Zawarta w dniu …...........r pomiędzy
Olmedica w Olecku Sp. z o. o. ul. Gołdapska 1 NIP 847-14-88-956 REGON 519558690 Nr KRS 0000 164 875
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
mgr Katarzynę Mróz - Prezesa Zarządu
a firmą ….............................................................................................................. z siedzibą w …………………..
wpisaną do Rejestru Sądowego po nr KRS…………………………….. NIP ….....................…..
REGON …......................… zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:
….................................................
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru oferty przez Zamawiającego w wyniku przetargu nieograniczonego.
§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia pacjentów szpitala
Olmedica w Olecku ul. Gołdapska 1 na zasadach szczegółowo określonych w SIWZ, ofercie Wykonawcy oraz w
niniejszej umowie.
2. Wykonawca w okresie realizacji umowy powinien zachować wszelkie środki ochrony osobistej. Zamawiający
informuje, iż do odwołania jest szpitalem covidowym.
3. Przedmiot umowy będzie realizowany na podstawie codziennych wcześniejszych zamówień telefoniczych lub w
formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Wykonawcę o ilości
zamawianych posiłków i diet na dany dzień.
4. Zamówienie, o którym mowa w pkt. 2 będzie wpływać do Wykonawcy nie później niż do godz. 6:00 dnia wydawania
posiłków. W przypadku, gdy ze względów organizacyjnych niezależnych od Zamawiającego, nie jest możliwe
dokonanie zamówienia w wyżej wymienionym terminie, Wykonawca upoważniony jest do przygotowania posiłków
wg stanu z dnia poprzedniego, nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji.
5. Posiłki winne być dostarczane przez 7 dni w tygodniu, również w dni wolne od pracy oraz święta własnym
transportem w opakowaniach zbiorczych zapewniających zachowanie właściwej konsystencji i temperatury, a
każdy posiłek dostarczany łącznie (II śniadanie dostarczane ze śniadaniem oraz podwieczorek dostarczany razem
z obiadem) winien być dostarczony w oddzielnych opakowaniach.
6. Środek transportu winien być dopuszczony do przewozu żywności, zgodnie z wymaganiami przepisów
szczególnych, a osoba dokonująca dostawy posiadać określone przepisami prawa dopuszczenia do pracy przy
dystrybucji żywności. Naczynia zbiorcze, w których dostarczone zostały posiłki, będą zwrócone Wykonawcy wraz
z resztkami niespożytych pokarmów nie później niż przy następnej dostawie.

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000164875
Wysokość kapitału zakładowego: 5.190.000 PLN
Certyfikat ISO 9001:2015 nr: 251631-2017-AQ-POL-RvA
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Certyfikat akredytacyjny nr: 2020/2
1/7

„Olmedica” w Olecku sp. z o.o.
REGON: 519558690 NIP: 847-14-88-956
ul. Gołdapska 1, 19 – 400 Olecko, tel (087) 520 22 95-96
Fax. (087) 520 25 43
e-mail: olmedica@olmedica.pl

7. Posiłki winne być dostarczane w godzinach:
a) śniadanie godzina 8:00 – 8:30, II śniadanie dostarczane ze śniadaniem
b) obiad godzina 12:30 – 13:00, podwieczorek dostarczany razem z obiadem
c) kolacja godzina 17:00 – 17:30
8. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności
cywilnej o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 obejmującą szkody mogące powstać z tytułu realizacji umowy
dotyczącej żywienia pacjentów „Olmedica” w Olecku Sp. z o. o. – w szczególności powstałych zatruć pokarmowych
i powikłań z tym związanych. Kserokopia polisy stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 2 Wartość umowy
1. Strony uzgadniają wartość przedmiotu umowy jak niżej:
a) Dzienna stawka żywieniowa na jednego pacjenta wynosi netto …... złotych, + podatek VAT wg stawki …...%
razem brutto …....... zł.
b) łączna kwota w okresie 24 miesięcy obowiązywania umowy (na około 38888żywieniodni) wynosi
netto ………………….. zł + należny podatek od towarów i usług VAT ….....….. zł brutto …………….......……zł
słownie...........................................................................................zł.
2. Cena stawki żywieniowej zawiera:
a) przygotowanie posiłków wraz z transportem do siedziby Zamawiającego, do pomieszczenia „Ekspedycji
posiłków” z rozdziałem na poszczególne oddziały,
b) odbiór naczyń, w których dostarczone zostały posiłki,
c) odbiór resztek posiłków, które nie zostały spożyte przez pacjentów szpitala.
d) przygotowanie i przechowywanie prób żywnościowych dla celów kontroli Inspekcji Sanitarnej zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2007 r. (Dz.U. 2007 nr 80 poz. 545) w sprawie pobierania i
przechowywania próbek żywnościowych przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego.
§ 3 Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się przygotować posiłki zgodnie z zasadami higieny i bezpieczeństwa żywności, w
sposób umożliwiający ich bezpośrednie wydanie pacjentom (odpowiednia temperatura, podział na porcje ) z
uwzględnieniem wymagań określonych w treści zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia, w szczególności z normami
dziennych racji pokarmowych dla szpitali (zgodnie z opracowaniami Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie
1998 –2001 r.) z wymogami Rozporządzenia WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004
r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 2004 r ze zmianami) oraz do korzystania przy
układaniu diet i jadłospisu z pomocy dietetyka.
2. Dostarczane posiłki winne być znakowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz Rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23.12.2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków
spożywczych (Dz. U. poz. 29 z 2015 r. ze zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w okresie trwania umowy.
3. Za bezpieczeństwo produkcji posiłków odpowiada Wykonawca. Zobowiązany jest on do przestrzegania przepisów
prawnych w zakresie produkowania i dostarczania posiłków oraz winien prowadzić nadzór wewnętrzny.
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4. Wykonawca w czasie trwania umowy zobowiązany jest do:
a) opracowania i autoryzacji przez dietetyka tygodniowego lub dekadowego jadłospisu dla pacjentów i
dostarczenia go dla zamawiającego na 7 dni przed wprowadzeniem do realizacji. Jadłospis winien posiadać
czytelną gramaturę wszystkich potraw i podaną wartość odżywczą,
b) stosowania się do sugestii i uwag zamawiającego w zakresie planowania jadłospisów i doboru produktów lub
wyboru surówek (surowe lub gotowane),
c) wyliczenia diet pod względem składników odżywczych – na życzenie Zamawiającego,
d) gwarancji, że posiłki będą urozmaicone, z uwzględnieniem sezonowości i tradycji Świąt Bożego Narodzenia i
Wielkanocy, dobór produktów zgodny z wymogami diety i zasadami żywienia dzieci,
e) używania surowców wysokiej jakości bez dodatków preparatów zwiększających objętość i innych,
f) gwarancji, że "wsad do kotła” czyli skład wartościowy posiłków nie będzie niższy niż 8,00 złotych netto
g) przedstawiania wszystkich wyników kontroli nadzoru sanitarnego w zakresie oceny jadłospisów i posiłków na
życzenie zamawiającego.
5. W przypadku nieprzewidzianych sytuacji, w których Wykonawca nie będzie w stanie dostarczyć własnych posiłków,
Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zapewnić ciągłość wykonania umowy poprzez zamienne
dostarczenie posiłków w nie gorszej jakości w uzgodnionych w umowie terminach.
6. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług także w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie epidemii,
pandemii, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) dokonywania audytów w trakcie przygotowywania posiłków w miejscu ich produkcji oraz możliwość wykonania
kontroli sanitarnej obiektu, w którym przygotowywane są posiłki przynajmniej dwa razy w roku, po uprzednim
uzgodnieniu terminu,
b) wglądu do okresowych wyników kontroli wewnętrznej Wykonawcy lub przesłania kopii protokołu z kontroli
wewnętrznej.

§ 4 Realizacja płatności
1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy z mocą obowiązującą od
…………………...
do …………………….., bądź też do czasu zrealizowania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, jeżeli realizacja
umowy nastąpi wcześniej aniżeli upływ terminu obowiązywania umowy.
2. Płatność z tytułu wykonania umowy zostanie zrealizowana na podstawie prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT określającej w szczególności oznaczenie przedmiotu zamówienia, liczbę dostarczonych
posiłków z podziałem na poszczególne oddziały, cenę jednostkową oraz wartość.
3. Zapłata należności za dostarczone posiłki nastąpi w terminie 60 dni od dnia dostarczenia faktury do „Olmedica” w
Olecku Sp z o. o. ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
fakturze.
4. Podstawą wystawienia faktury jest wykonanie zamówienia w danym miesiącu. Faktura może być wystawiona
najwcześniej pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego płatność dotyczy.
5. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Wykonawca nie ma prawa scedować swoich wierzytelności z tytułu zrealizownia umowy wobec Zamawiającego na
żaden inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
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7. Opóźnienie w zapłacie za dostarczone posiłki, nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania dostaw.
8. W przypadku zwłoki w zapłacie należności Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia Zamawiającemu odsetek
ustawowych, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
§5 Wykorzystanie umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamawianego towaru w zależności od aktualnych
potrzeb jednak nie mniej niż 50% w zakresie danego zadania.
2. Szacunkowe ilości określone w Załączniku nr 2 mogą ulec zmniejszeniu bądź zmianie pomiędzy poszczególnymi
pozycjami asortymentu ustalonego w ramach umowy w zależności od bieżącego zapotrzebowania
Zamawiającego wynikającego z liczby wykonywanych przez Zamawiającego zabiegów medycznych, których
liczba nie jest w dniu rozpisania przetargu jak i zawarcia umowy Zamawiającemu znana
3. Zważywszy, że Zamawiający w celu prawidłowego określenia poziomu zamówienia, porównał wielkości
przedmiotowego zamówienia do analogicznych poprzednich kontraktów i wyników ich realizacji z ubiegłego roku
przyjmując jako punkt wyjścia zbliżoną sytuację w okresie realizacji obecnej umowy, strony z uwzględnieniem
art. 353 k.c. zgodnie postanawiają zawrzeć przedmiotową umowę na warunkach w niej określonych.
4. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego pełnego zakresu ilościowego
umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy.
5. Niewykorzystanie przez Zamawiającego pełnego zakresu ilościowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości
umowy. nie wymaga podania przyczyn.
6. W sytuacji, gdy Zamawiający zamówi w okresie panowania pandemii w ciągu miesiąca 50% szacowanej w
SIWZ ilości osobodni zapłaci Wykonawcy kwotę faktury za pełną pulę szacowanych osobodni w ciągu
miesiąca, pomniejszoną o kwotę, która będzie stanowić sumę wsadu do kotła za osobodni brakujące do
szacowanej w SIWZ ilości osobodni
1.

§ 6 Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania posiłków świeżych, pełnowartościowych i zgodnych z wymaganiami
Zamawiającego.
2. W razie dostarczenia przez Wykonawcę posiłków niezgodnych z normą, a także o nienależytej jakości lub
niewłaściwej temperaturze, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia stwierdzonych uchybień i dostarczenia
posiłków o parametrach zgodnych z umową w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. W przypadku rozbieżności w ocenie jakości dostarczonych posiłków, Zamawiający na koszt Wykonawcy zleci
wykonanie kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
4. W przypadku dwukrotnego w ciągu miesiąca nie dostarczenia posiłków przez Wykonawcę w terminie ustalonym
umową, niedostarczenia posiłków w zamówionej ilości lub dostarczenia posiłków nie spełniających wymagań i
standardów jakościowych określonych przez umowę i przepisy szczególne, Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłacenia kary umownej w wysokości trzykrotnej wartości nie dostarczonego lub nie spełniającego wymagań
posiłku.
5. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania przekraczającego karę umowną.
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6. W przypadku dostarczenia niedostatecznej ilości posiłków, Zamawiający zawiadamia telefonicznie Wykonawcę,
sporządzając notatkę służbową z zaistniałej sytuacji i Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w ciągu 1 godziny
brakującą ilość posiłków. W przypadku niedostarczenia posiłków w wyznaczonym terminie , Zamawiający ma
prawo zakupić na koszt Wykonawcy brakującą ilość posiłków wraz z cateringiem w wybranej przez siebie
restauracji. Poniesienie tego kosztu jest niezależne od zobowiązań zapłaty kar umownych.
7. Strony ustalają, że Zamawiający ma prawo do potrącenia kary umownej i kosztów określonych w ust. 4 i 5 z faktur
wystawionych przez Wykonawcę z tytułu świadczonych usług.
§ 7 Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników powstałe w wyniku realizacji
niniejszej umowy.
2. W przypadku nałożenia na Zamawiającego kary finansowej przez właściwe organy kontrolne z tytułu prowadzenia
żywienia, w zakresie wynikającym z działalności Wykonawcy, kary te w pełnej wysokości zostaną potrącone z
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
§ 8 Istotne zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem pkt. 2
ppkt 2) lit. a.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie i na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy
PZP, dotyczącej:
1) przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
a) zmiany stron umowy wynikających z następstwa prawnego,
b) poprawy błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek
redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy,
c) zmniejszenia ilości zamawianego towaru , zgodnie z § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
2) w zakresie należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT; zmiana będzie dotyczyła wynagrodzenia za części umowy
jeszcze niezrealizowane, co do których Wykonawca nie pozostaje w zwłoce. W takim przypadku zmianie
ulegną ceny brutto, ceny netto pozostaną bez zmian. Zmiana nastąpi automatycznie, nie wymaga formy
aneksu,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości godzinowej stawki, 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 składki na
ubezpieczenie 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, o ile zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę
3. Pierwsza zmiana wynagrodzenia umownego o której mowa w ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu może nastąpić
nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy. Kwota wynagrodzenia może zostać zmieniona
wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego.
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4. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 ppkt.2) wymaga zgody obu Stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności i zawarcia aneksu do umowy, z zastrzeżeniem ust.2 ppkt. 2) lit. a).
5. W przypadku zmian określonych w ust. 2 ppkt. 2), lit. b) i lit. c) Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie
Zamawiającego o zaistnieniu powyższych okoliczności oraz przedstawić szczegółową kalkulację wzrostu kosztów
wykonania zamówienia objętego niniejszą umową, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające powyższe okoliczności. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni
wpływ na koszty wykonania zamówienia, oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.
Okoliczności powoływane przez Wykonawcę muszą pozostawać w ścisłym związku z zakresem obowiązków wykonawcy wynikających z wykonania zamówienia objętego niniejszą umową. Brak zgody Zamawiającego na proponowaną przez Wykonawcę zmianę wynagrodzenia nie stanowi podstawy do rozwiązania niniejszej umowy.
6. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub
wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o
której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. – Prawo zamówień publicznych,
w szczególności przez:
a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub
jej części,
b) zmianę sposobu wykonywania świadczonych usług,
c) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy – o
ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości
pierwotnej umowy.

§ 9 Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku:
a) zmiany istotnych okoliczności powodujących, że dalsze wykonywanie umowy będzie dla niego szkodliwe lub
sprzeczne z działalnością prowadzoną przez Zamawiającego.
b) w przypadku rażąco nienależytego wykonywania usług lub w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę
postanowień niniejszej umowy.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem 2 miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu nie
może być złożone wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy obowiązywania umowy.

1.

2.

§10 Wykonawca przedmiotu umowy
Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonany:
1)
siłami własnymi,
2)
z udziałem podwykonawców, w następującym zakresie: .............................................
W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy(ów) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
za wykonywanie zobowiązań przez podwykonawcę(ów), jak za własne działania lub zaniechania.
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„Olmedica” w Olecku sp. z o.o.
REGON: 519558690 NIP: 847-14-88-956
ul. Gołdapska 1, 19 – 400 Olecko, tel (087) 520 22 95-96
Fax. (087) 520 25 43
e-mail: olmedica@olmedica.pl

§11 Klauzula informacyjna
Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Olmedica” w Olecku sp. z o.o. ul. Gołdapska 1,
19 – 400 Olecko.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych pod nr telefonu: (87) 520 22 95 wew. 316.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w związku z postępowaniami przetargowym
lub realizacją umowy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne lub inne podmioty,
którym administrator je ujawnia do celów wynikających w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

1.
2.
3.
4.

5.

§ 12 Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod
rygorem nieważności.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną cześć niniejszej umowy.
Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych.
W przypadku sporu związanego z wykonaniem umowy, Strony postarają się załatwić go polubownieJeżeli Strony
nie osiągną porozumienia, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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