
 

  

Załącznik nr 5 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

 

UMOWA - wzór 

 

zawarta w dniu..................r. we Wrocławiu pomiędzy: 

 

Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu (52-437), ul. 

Karmelkowa 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 

Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000055657, kapitał zakładowy 20.943.600,00 zł (opłacony w całości), NIP: 894-

23-16-144, REGON: 931118643,  reprezentowaną przez: 

1. ........................................., 

2. ........................................., 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

zwaną/ym dalej Wykonawcą, 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego obsługę 

prawną w związku z realizacją programów powierzonych Zamawiającemu przez Polską Agencję 

Rozwoju Przedsiębiorczości, Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Wojewódzki 

Urząd Pracy i Bank Gospodarstwa Krajowego, oraz kompleksową obsługę prawną Spółki. 

 

2. Obsługa prawna objęta przedmiotem zamówienia obejmuje:  

 

A. w zakresie pełnienia przez Zamawiającego funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej w 

ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (zwanego dalej: PO IG), wydawanie 

opinii i informacji prawnych: 

a) związanych z Prawem wekslowym, 

b) w zakresie stosowania przez beneficjentów ustawy Prawo zamówień publicznych, 

c) w zakresie realizowanej przez pracowników Zamawiającego weryfikacji umów o 

świadczenie usług z wybranym wykonawcą, partnerem biznesowym oraz umów kredytowych, 

leasingu i cesji, 

d) w zakresie umów z beneficjentami, 

e) związanych z procesem monitorowania realizacji umów o udzielenie wsparcia zawartych w 

ramach działań z beneficjentami, 

f) związanych z oceną kwalifikowalności wydatków w ramach umów o dofinansowanie, 

g) związanych z oceną występowania konfliktu interesów w realizacji umów o 

dofinansowanie, 

h) związanych z wpływem przekształceń i zmian własnościowych na realizację projektu i jego 

trwałość, 



 

  

i) związanych z wpływem realizacji wskaźników na osiągnięcie celu projektu lub zachowanie 

trwałości, 

j) związanych z procesem kontroli trwałości projektów realizowanych przez beneficjentów, 

k) związanych z wątpliwościami natury prawnej wynikłymi w procesie wykrywania 

nieprawidłowości i rozwiązania umów z beneficjentami, 

l) sprawdzanie wezwań do zwrotu środków i decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu 

środków na podstawie ustawy o finansach publicznych, 

m) zastępstwo procesowe przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi oraz 

doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego, 

n) zastępstwo w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przeciwko beneficjentom w 

celu odzyskania wypłaconego dofinansowania wraz z odsetkami i kosztami, 

o) zastępstwo w innych postępowaniach prowadzonych w związku z realizacją programu, 

p) wsparcia pracowników Zamawiającego w zakresie bieżących wątpliwości natury prawnej; 

 

B. w zakresie wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

(zwanego dalej: ZPORR) Działanie 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”: 

a) wydawanie opinii i informacji prawnych związanych z Prawem wekslowym, 

b) zastępstwo procesowe przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi oraz 

doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego, w szczególności w sprawach o zwrot 

dofinansowania wypłaconego beneficjentom w ramach ZPORR Działanie 3.4 

„Mikroprzedsiębiorstwa”, podlegającego zwrotowi w związku ze stwierdzeniem uchybień w 

realizacji projektów, w tym naruszenia obowiązku zachowania trwałości projektu, 

c) zastępstwo w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przeciwko beneficjentom w 

celu odzyskania wypłaconego dofinansowania wraź z odsetkami i kosztami,. 

d) zastępstwo w innych postępowaniach prowadzonych w związku z realizacją programu, 

e) wsparcie pracowników Zamawiającego w zakresie bieżących wątpliwości natury prawnej; 

 

C. w zakresie udzielania Pożyczek rozwojowych w ramach Osi Priorytetowej 1. 

„Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.5. – „Rozwój produktów i usług w MŚP” oraz 

Pożyczek na efektywność energetyczną dla MŚP, w ramach Osi Priorytetowej 3. „Gospodarka 

Niskoemisyjna”, Działania 3.2., które są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020 oraz ze środków własnych Pośredników Finansowych, wydawanie opinii i informacji 

prawnych: 

a) w zakresie określania statusu MSP wnioskodawców oraz powiązań pomiędzy podmiotami 

w świetle obowiązujących przepisów, 

b) w zakresie wydawania przez WARR zaświadczeń dotyczących pomocy de minimis,  

c) w zakresie realizowanej przez pracowników Zamawiającego weryfikacji wniosków o 

pożyczkę, 

d) w zakresie zabezpieczeń umów pożyczek, 

e) w zakresie spełnienia przez wnioskodawców warunków przyznania pożyczki, 

f) w zakresie wzorów dokumentacji pożyczkowej, rozliczeniowej, aneksowania, 

monitorowania i kontroli, 



 

  

g) w zakresie umów z pożyczkobiorcami, 

h) w zakresie przygotowywanych aneksów, 

i) związanych z oceną kwalifikowalności wydatków w ramach umów pożyczek, 

j) związanych z oceną występowania konfliktu interesów w realizacji umów pożyczek, 

k) związanych z wątpliwościami natury prawnej wynikłymi w procesie monitorowania, 

kontroli, wykrywania nieprawidłowości i rozwiązania umów z pożyczkobiorcami, 

l) związanych z wątpliwościami natury prawnej wynikłymi w procesie zbierania danych i 

informacji dotyczących bezpieczeństwa, 

m) zastępstwo procesowe przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi oraz 

doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego, 

n) zastępstwo w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przeciwko pożyczkobiorcom 

w celu odzyskania wypłaconych środków pożyczki wraz z odsetkami i kosztami, 

o) zastępstwo w innych postępowaniach prowadzonych w związku z realizacją programu, 

p) wsparcie pracowników Zamawiającego w zakresie bieżących wątpliwości natury prawnej; 

 

D. w zakresie realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich 

pracowników – Edycja II”, działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców z sektora MMŚP, Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020, wydawania opinii i informacji prawnych: 

a) w zakresie określania statusu MMŚP przedsiębiorców oraz powiązań pomiędzy 

podmiotami w świetle obowiązujących przepisów, 

b) w zakresie rodzaju otrzymywanej pomocy przez przedsiębiorców z sektora MMŚP (pomoc 

publiczna/pomoc de minimis),  

c) w zakresie złożonych przez przedsiębiorców z sektora MMŚP formularzy zgłoszeniowych, 

d) w zakresie umów o przyznanie wsparcia i aneksów do umów, 

e) związanych z weryfikacją dokumentów rozliczających przyznane wsparcie, 

f) wsparcie pracowników Zamawiającego w zakresie bieżących wątpliwości natury prawnej. 

 

E. w zakresie kompleksowej obsługi prawnej Spółki: 

a) wydawanie opinii prawnych, informacji prawnych oraz wyjaśnień we wszystkich sprawach 

dotyczących działalności gospodarczej i sprawach pracowniczych, 

b) świadczenie pomocy prawnej w ramach procedury udzielania zamówień publicznych, w 

szczególności odnośnie wyboru trybu udzielania zamówienia oraz w toku postępowania, w 

tym w ramach formalnej oceny ofert, 

c) uzgadnianie umów zawieranych przez Zamawiającego oraz opracowywanie projektów 

umów nietypowych lub skomplikowanych pod względem prawnym, 

d) opiniowanie projektów aktów wewnętrznych (uchwał, zarządzeń),  

e) reprezentowanie przed sądami i innymi organami, prowadzenie procesów w oparciu o 

pełnomocnictwo procesowe, 

f) egzekucja komornicza zasądzonych przez Sąd należności,  

g) opracowywanie wniosków zgodnie z procedurą określoną w ustawie Ordynacja podatkowa 

w sprawie wydawania decyzji dotyczących wiążących interpretacji przepisów podatkowych, 

h) informowanie o istotnych zmianach w przepisach prawnych. 



 

  

 

§ 2 

1. Umowę zawiera się na okres od 07.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za jednomiesięcznym wypowiedzeniem 

pisemnym dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć obsługę prawną w Biurze WARR przy ul. 

Kwiatkowskiego 4 we Wrocławiu, w wymiarze 64 godzin miesięcznie, w tym jeden raz w 

tygodniu 8 godzin dziennie, dwa razy w tygodniu po 4 godziny dziennie, w terminie ustalonym 

przez Zamawiającego, a dodatkowo w razie zaistnienia takiej potrzeby również w siedzibie 

Wykonawcy. 

 

2. Obsługa prawna świadczona jest przez co najmniej dwie osoby posiadające doświadczenie w 

zakresie wskazanym w zapytaniu ofertowym. Zamawiający dopuszcza wykonywanie czynności 

pomocy prawnej wyłącznie przez osoby posiadające doświadczenie wskazane w ofercie 

Wykonawcy – Wykazie osób, o których mowa w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. Z 

uwagi na konieczność sprawdzania i akceptowania dokumentacji tworzonej lub przedkładanej w 

związku z obsługą wskazanych wyżej programów osoby świadczące obsługę prawną świadczą w 

pozostałe dni tygodnia obsługę prawną we Wrocławiu w miejscu dostępnym środkami 

komunikacji miejskiej.  

3. Strony ustalają, że obsługa prawna może być wykonywana przez inne osoby niż wskazane w 

ofercie Wykonawcy, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego i pod warunkiem, że osoba 

wskazana przez Wykonawcę posiada doświadczenie w zakresie wskazanym w zapytaniu 

ofertowym. 

 

§ 4 

1. Tytułem wynagrodzenia Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacać Wykonawcy wynagrodzenie 

miesięczne w wysokości ........................zł (słownie:.................................. złotych) netto. 

2. Do wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 doliczony zostanie podatek VAT według stawki 

obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie miesięczne brutto, zgodnie z 

przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy, wynosi ........................ zł (słownie: 

.................................. złotych). 

3. Strony zgodnie ustalają, iż w zależności od obsługiwanych przez Zamawiającego programów i/lub 

źródeł ich finansowania, w uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca wystawiać będzie jedną lub 

więcej faktur VAT, opiewających łącznie na kwotę wynagrodzenia nie wyższą od kwoty 

wynikającej z ust. 1 i 2 powyżej. Uzgodnienie podziału kwoty wynagrodzenia wynikającej z ust. 1 

i 2 na poszczególne programy i/lub źródła finansowania nastąpi do końca stycznia 2020 r., z tym 

zastrzeżeniem, iż termin ten może ulec przedłużeniu, o ile w tym terminie Zamawiający nie będzie 

posiadał wiążących danych co do rodzaju i/lub zakresu powierzonych mu programów oraz źródeł 

ich finansowania. Ustalony podział wynagrodzenia wynikającego z ust. 1 i 2 może również ulec 

zmianie w ciągu roku, po uzgodnieniu przez strony, w razie zmian w zakresie obsługiwanych 



 

  

przez Zamawiającego programów i/lub źródeł ich finansowania. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT, wystawionej każdorazowo na koniec miesiąca, w 

terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. 

5. Wynagrodzenie określone powyżej nie obejmuje kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych 

przez sądy w prowadzonych sprawach sądowych. Koszty te przysługują Wykonawcy w całości, 

po ich wyegzekwowaniu i przekazaniu na konto Zamawiającego. Wskazane koszty przysługują 

Wykonawcy wyłącznie w okresie obowiązywania niniejszej umowy.  

6. Zamawiającego obciążają takie koszty jak: wniesienie niezbędnej opłaty sądowej, skarbowej oraz 

innych opłat związanych z prowadzonym postępowaniem, koszty niezbędnych wyjazdów poza 

Wrocław w celu wykonania zlecenia, w tym zwrot kosztów transportu, przy czym w przypadku 

podroży pojazdem samochodowym zwrot kosztów następować będzie według przepisów 

dotyczących zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów 

osobowych niebędących własnością pracodawcy (przy przyjęciu za podstawę wyliczenia ilości 

przejechanych kilometrów oraz stawki zależnej od pojemności silnika pojazdu użytego przez 

Wykonawcę). Jeżeli wydatki te poniesie Wykonawca, to są one zwracane Wykonawcy przez 

Zamawiającego niezwłocznie po ich poniesieniu. 

7. W okresie wskazanym w § 2 ust. 1 dopuszcza się zmianę zakresu usług świadczonych przez 

Wykonawcę, jak również ewentualną zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w związku 

ze zmianą zakresu zadań wykonywanych przez Zamawiającego, zmianą obsługiwanych 

programów, zmianą zadań w ramach poszczególnych programów, zmianą stanu liczebnego 

zespołu, lub w związku z zaistnieniem innego zdarzenia o tożsamym charakterze. Zmiany te 

wprowadzane będą w formie aneksu do umowy. 

8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania Wykonawcy zamówień uzupełniających, tego 

samego rodzaju, co przedmiot zamówienia, w wysokości nieprzekraczającej 10% wartości 

zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. W takim przypadku nie ma 

konieczności ponownego wyboru Wykonawcy. 

 

§ 5 

1. Wykonawca odpowiada za staranne prowadzenie spraw, a nie za ich wynik. 

2. W razie szkody powstałej wskutek nienależytego wykonania umowy, Wykonawca odpowiada 

wobec Zamawiającego według przepisów Kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania informacji uzyskanych od Zamawiającego w 

związku z wykonywaniem pomocy prawnej. 

 

§ 6 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, pomimo wystosowania do 

Wykonawcy pisemnego wezwania do prawidłowego wykonywania umowy w określonym, 

odpowiednim terminie – w wysokości 30% miesięcznego wynagrodzenia netto, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

b) nieusprawiedliwionego naruszenia zasad określonych w § 3 umowy – w wysokości 10% 

miesięcznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 



 

  

2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od 

umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, pomimo wystosowania do Zamawiającego 

pisemnego wezwania do prawidłowego wykonywania umowy w określonym, odpowiednim 

terminie – w wysokości 30% miesięcznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 

umowy. 

3. Strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

prawa cywilnego, jeżeli szkoda poniesiona przez daną stronę przewyższa wysokość należnej kary 

umownej. 

4. W pozostałych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stosuje się 

przepisy ogólne prawa cywilnego. 

 

§ 7 

 

1. W terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

następujące dane: 

a) adresy, na który ma być kierowana korespondencja, 

b) numer telefonu stacjonarnego (jeśli dotyczy), 

c)   numer telefonu komórkowego, 

d)  adres e-mail, na który ma być kierowana korespondencja. 

2.  Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie zmianę danych wymienionych w ust. 1.  

 

 

§ 8 

 

1. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe: osób upoważnionych do 

podejmowania decyzji wiążących w imienia beneficjenta; dane osób do kontaktów roboczych w 

imieniu beneficjenta; dane osób upoważnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu 

pośredników finansowych i inwestorów; dane osób do kontaktów roboczych w imieniu 

pośredników finansowych i inwestorów; dane dotyczące personelu projektu zaangażowanych w 

realizację Umowy; dane uczestników szkoleń, konkursów, konferencji z wyłączeniem danych, o 

których jest mowa w art. 9 i art. 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dane osób fizycznych ubiegających się o wsparcie zwrotne oraz 

odbiorców wsparcia (przedsiębiorcy, poręczyciele i współmałżonkowie) z wyłączeniem danych, o 

których jest mowa w art. 9 i art. 10 wyżej powołanego Rozporządzenia; dane Użytkowników 

Centralnego Systemu Teleinformatycznego ze strony instytucji zaangażowanych w realizację 

programów; dane Użytkowników Centralnego Systemu Teleinformatycznego ze strony 

beneficjentów/ partnerów projektów (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w 

imieniu Beneficjenta/ Partnera); dane Wnioskodawców, dane Beneficjentów/Partnerów; dane 

uczestników instytucjonalnych (osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność 

gospodarczą); dane uczestników indywidualnych; dane dotyczące personelu projektu; dane osób 



 

  

fizycznych i osób prowadzących działalność gospodarczą, których dane będą przetwarzane w 

związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie; (zawierającego m.in. następujące 

dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko zajmowane, numer dowodu osobistego, adres 

zamieszkania/ zameldowania, PESEL, NIP, numer rachunku bankowego, numer telefonu, adres e-

mail, data urodzenia, miejsce urodzenia, stan majątkowy, wykształcenie), które są Wykonawcy 

niezbędne w związku ze świadczeniem na rzecz Zamawiającego obsługi prawnej w związku z 

realizacją programów powierzonych Zamawiającemu przez Polską Agencję Rozwoju 

Regionalnego, Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy i 

Bank Gospodarstwa Krajowego. 

2. W ramach przetwarzanych danych Wykonawca może dokonywać na powierzonych danych 

osobowych następujących operacji: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 

przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, 

ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, 

dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

3. Wykonawca oświadcza, że będzie realizował przetwarzanie danych na warunkach i zgodnie z 

treścią powszechnie obowiązujących przepisów, w tym w szczególności z przepisami ustaw o  

ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO). 

4. Każde przekazanie powierzonych (i podpowierzonych) danych osobowych do państwa trzeciego w 

rozumieniu Ustawy oraz RODO wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i może 

nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy spełnione będą szczególne warunki przewidziane w 

przepisach. 

5. Wykonawca zobowiązuje się pomagać Zamawiającemu w wywiązywaniu się z obowiązków 

określonych w art. 32-36 RODO. Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje o każdym 

przypadku naruszenia ochrony danych osobowych w terminie 24 godzin od ich wykrycia. 

Informacje te w miarę możliwości powinny zawierać elementy wskazane w art. 33 ust. 3 i 34 ust. 3 

RODO. Wykonawca bez zbędnej zwłoki podejmuje wszelkie rozsądne działania mające na celu 

ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia. 

6. Wykonawca pomaga Zamawiającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie 

wykonywania jej  praw określonych w rozdziale III RODO. W szczególności Wykonawca 

informuje Zamawiającego i przekazuje mu każde żądanie takich osób w terminie tygodnia od ich 

wpłynięcia. 

7. Wykonawca niniejszym oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę 

oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy, w 

zgodzie z obowiązującymi przepisami. W szczególności Wykonawca oświadcza, że znane mu są 

zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z Ustawy oraz RODO. 

8. Do wykonywania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone 

wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie i przeszkolone, a jednocześnie zobowiązuje 

się do ograniczenia dostępu do danych wyłącznie do osób, których dostęp do danych jest potrzebny 

do realizacji Umowy. 



 

  

9. Wykonawca zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały 

się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi 

zachowania tajemnicy. 

10.  Z chwilą zakończenia obowiązywania Umowy Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

(w terminie uzasadnionym względami technicznymi lecz w żadnym wypadku nie później niż w 

ciągu 30 dni, chyba że właściwe przepisy prawa krajowego lub unijnego nakazują przechowywanie 

tych danych osobowych) przekazania Zamawiającemu lub usunięcia (zależnie od decyzji 

Zamawiającego) powierzonych (i podpowierzonych) danych osobowych. 

 

§ 9 

Zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy podpisanego przez obie strony, pod 

rygorem nieważności. 

 

 

§ 10 

W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

 

§ 11 

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

§ 12 

Z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 1, umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie 

strony. 

 

 

 

Zamawiający                                                                                     Wykonawca 

 

 

 


