
Umowa nr … 

zawarta w dniu … 2020 r. w Słubicach pomiędzy: 
Gminą Słubice z siedzibą w Słubicach, ul. Akademicka 1,69-100 Słubice, NIP 598-

00-05-172  

w imieniu której działa: 

Mariusz Olejniczak – Burmistrz Słubic 

przy kontrasygnacie RAFAŁA DYDAKA – Skarbnika Gminy Słubice 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

… 

adres: … 

REGON: …NIP:…, 

reprezentowanym przez: 

… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

W wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), 
Zamawiający i Wykonawca zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa komputerów z oprogramowaniem 
biurowym i monitorów, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej 
umowie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ofercie Wykonawcy. 

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy określony w SIWZ 
sprzęt i oprogramowanie. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony jest w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami w brzmieniu w chwili 
otwarcia ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy oraz ofertą Wykonawcy, w 
treści w jakiej Wykonawca jest nią związany w rozumieniu kodeksu cywilnego i 
ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że: 
1) przysługują mu wszelkie prawa do nieograniczonego rozporządzania 

oferowanym przedmiotem umowy i zainstalowanym oprogramowaniem, za 
wyjątkiem praw licencyjnych producenta oprogramowania, które nie są 
obciążone jakimikolwiek ciężarami i prawami na rzecz osób trzecich; 

2) dostarczony przedmiot umowy będzie sprawny i gotowy do użycia; 
3) przedmiot umowy jest fabrycznie nowy tzn. nie był używany przed dniem 

dostawy i nie był eksponowany na wystawach/targach; 
4) przedmiot umowy posiada oznakowanie CE (deklarację zgodności CE) dla 

sprzętu zgodnego z wymogami określonymi w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 
r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155 z późn. zm.) 

5) sprzęt i oprogramowanie dostarczone w ramach niniejszej umowy jest zgodny, 
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, 

§ 2 



Oświadczenia Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z założeniami wykonania przedmiotu 

umowy i nie zgłasza do nich uwag oraz zobowiązuje się do wykonania umowy 
zgodnie z tymi założeniami. 

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie 
realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy z 
dołożeniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru 
działalności Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 
treścią umowy oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie informować o przeszkodach w 
należytym wykonywaniu umowy, w tym również o okolicznościach leżących po 
stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na wywiązanie się Wykonawcy z 
postanowień umowy. 

§ 3 
Termin i miejsce dostawy 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt do 
siedziby Zamawiającego. 

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, w terminie do … 
dni od daty podpisania umowy – zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

3. Dostawa zostanie zrealizowana w dni robocze, w godzinach pracy 
Zamawiającego. 

4. Całość dostawy zostanie zrealizowana jednorazowo. 
5. Wykonawca poinformuje o terminie dostawy telefonicznie lub e-mailem na adres 

slubice@slubice.pl Zamawiającego, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem 
w stosunku do daty dostawy. 

6. Potwierdzeniem realizacji dostawy do siedziby Zamawiającego, będzie protokół 
odbioru bez uwag, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego. 

7. Sprzęt wchodzący w zakres dostawy zostanie dostarczony Zamawiającemu w 
opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu. 

§ 4. 
Wynagrodzenie i płatności 

1. Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto … zł, (słownie …), w tym należny 
podatek VAT. Kwota brutto, o której mowa w ust.1 odpowiada pełnemu 
zakresowi przedmiotu niniejszej umowy, zawiera wszelkie składowe koszty 
niezbędne do należytego wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego, w tym w szczególności: koszt przedmiotu zamówienia, koszty 
dostaw lub wysyłki do siedziby Zamawiającego, koszt ewentualnej inflacji, inne 
koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 jest ceną obowiązującą przez cały okres 
obowiązywania umowy. 

3. Wynagrodzenie obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający zobowiązany 
jest zapłacić za wykonanie niniejszej umowy. 

4. Płatność za przedmiot umowy będzie zrealizowana na podstawie faktury 
wystawionej po dostarczeniu całości przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu 
odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 6 niniejszej umowy, stwierdzającego 
wykonanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez 
zastrzeżeń. 

5. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawcę. 
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6. Zapłata Wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi przelewem, na rachunek 
bankowy Wykonawcy nr: … w banku: … , w terminie: w ciągu 14 dni licząc od 
daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT. W 
przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca zobowiązany jest 
o tym fakcie powiadomić Zamawiającego na piśmie. 

7.  Na fakturze nie należy wpisywać terminu płatności określonego datą, a jedynie 
sformułowanie „płatność … dni od daty otrzymania faktury”. Podstawą do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie przedmiotu umowy będzie 
podpisany przez obie strony, bez zastrzeżeń, prawidłowo sporządzony protokół 
końcowy odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 4 niniejszego 
paragrafu. 

8. Faktura wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie nie rodzi 
obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego. 

9. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

10. Przeniesienie przez Wykonawcę jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z 
niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego 
wyrażonej na piśmie. 

11. Płatność za wykonany i odebrany przedmiot umowy odbywać się będą na 
podstawie faktury wystawianej przez Wykonawcę na adres: 
Nabywca: 
Gmina Słubice 
ul. Akademicka 1 
69-100 Słubice 
NIP: 5980005172 

12. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki  
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury zostanie 
pomniejszona  o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy 
zamieszczone w § 6 umowy.  

§ 5. 
Gwarancja 

1. Na przedmioty niniejszej umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 
na okres określony w ofercie tj. … miesięcy, chyba że gwarancja producenta jest 
dłuższa. W takim przypadku obowiązuje gwarancja udzielana przez producenta. 

2. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest 
równy okresowi udzielonej przez niego gwarancji. W przypadku gwarancji 
producenta dłuższej niż gwarancja Wykonawcy, okres rękojmi przedłuża się na 
okres trwania gwarancji. 

3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu 
odbioru bez zastrzeżeń. 

4. Wykonawca zapewni świadczenie usług serwisu gwarancyjnego przez 
autoryzowany serwis producenta oferowanego i dostarczonego sprzęt na 
zasadach określonych poniżej. 

5. Gwarancja na sprzęt, określona §5 ust. 1 świadczona będzie zgodnie z 
podanymi niżej warunkami: 
1) Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu (on-

site),  
2) Awarie sprzętu będą  zgłaszane:  

a) poprzez Wykonawcę:  
  nr telefonu:…, adres e-mail … 



b) bezpośrednio do producenta:  
  nr telefonu: …, adres e-mail: … 
3) Termin gwarancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu o czas, pomiędzy 

datą zgłoszenia wady, a datą jej usunięcia, 
4) Wykonawca oświadcza, że każdorazowo przedłuży okres gwarancji i rękojmi 

przedmiotu umowy w każdej części o czas jego wyłączenia z eksploatacji, 
wskutek przeprowadzenia naprawy przedmiotu umowy, 

5) W ramach udzielonej gwarancji jakości wykonawca usunie zgłoszoną usterkę 
lub wymieni wadliwy przedmiot umowy na nowy w terminie 7 dni od dnia 
zgłoszenia przez zamawiającego przekazanego drogą e-mail na podany 
adres przez wykonawcę, 

6) Zgłoszenie może nastąpić dowolnego dnia roboczego w godz. 8:00 – 16:00. 
Zgłoszenie składane będzie pocztą elektroniczną na adres poczty e-mail lub 
telefon wykonawcy, lub producenta, określone w ppkt. 2. 

7) W związku z wykonywaniem napraw gwarancyjnych wykonawca nie będzie 
obciążał zamawiającego żadnymi kosztami, w tym w szczególności z tytułu 
zastosowanych części do napraw, kosztów dojazdu lub transportu, a także z 
tytułu czynności o charakterze konserwacyjnym, nawet wtedy gdy ich 
przeprowadzenie w określonym czasie wymagane jest dla zachowania 
gwarancji lub poprawności działania sprzętu. Jeżeli przeprowadzenie w 
określonym czasie czynności konserwacyjnych jest wymagane przez 
producenta sprzętu to za wykonanie tych czynności w okresie gwarancji 
odpowiada wykonawca i ponosi wszystkie koszty z tym związane, 

8) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec 
zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
Wykonawca może uwolnić się od tej odpowiedzialności jeżeli wykaże, że 
szkoda powstała z wyłącznej winy zamawiającego lub z wyłącznej winy 
osoby trzeciej, za którą wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

§ 6 
Kary umowne  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie 

określonym w § 2 niniejszej umowy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną za 

każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2% Wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 

ust. 1. Taka sama kara będzie przysługiwać Zamawiającemu za każdy dzień 

zwłoki: 

a) w usunięciu zgłoszonych wad / usterek, od dnia następującego po dniu 

wyznaczonym na ich usunięcie, 

b) w wymianie na nowy sprzętu / sprzętów wchodzącego / wchodzących w zakres 

przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 7 ust. 8 Umowy, 

2) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji niniejszej umowy, z 

przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % Wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 4 ust. 1.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 

1) w wysokości 1% Wynagrodzenia , o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy 

przypadek wystąpienia konieczności trzeciego i kolejnych zwrotów dostawy (lub 

jej elementów ) w celu dokonania poprawek, 



2) w wysokości 0,1% Wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, za 

niewykonanie przez Wykonawcę rozładunku dostarczonych elementów 

przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

3) w przypadku odstąpienia od realizacji niniejszej umowy/rozwiązania umowy 

przez Zamawiającego, jeśli nie nastąpi ono z winy Zamawiającego, w 

wysokości 20% Wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

4) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania do zachowania w 

poufności informacji i dokumentów dotyczących Zamawiającego lub od niego 

otrzymanych, w wysokości 5% Wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, za 

każdy przypadek naruszenia, 

5) w przypadku gdy okaże się, że przedmiot umowy jest obciążony ciężarami lub 

prawami na rzecz osób trzecich, w wysokości 20% Wynagrodzenia, przy czym 

niezależnie od możliwości żądania ww. kary umownej Zamawiający może 

dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady prawne. 

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wszelkie zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne, do 

wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wynagrodzenia wynikającego z niniejszej 

umowy Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych za 

opóźnienie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia wierzytelności z tytułu 

naliczonych kar umownych z należności Zamawiającego wobec Wykonawcy. 

6. Szkody (np. utrata części lub całości dofinansowania, naliczone odsetki lub kary i 

in.), które obciążą Zamawiającego, a spowodowane będą przez Wykonawcę, w 

tym m.in. spowodowane niedotrzymaniem przez Wykonawcę terminów realizacji, 

obciążą Wykonawcę. 

§ 8 
Zmiany postanowień umowy 

1. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonane: 
1) z powodu zaistnienia pomyłki pisarskiej lub rachunkowej; 
2) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do 

niniejszej umowy; 
3) w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie 
publicznym; 

4) wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego przez wykonawcę 
sprzętu i /lub oprogramowania; w takiej sytuacji zamawiający może wyrazić 
zgodę na zmianę sprzętu i /lub oprogramowania będącego przedmiotem 
umowy na inny o lepszych bądź takich samych cechach, parametrach i 
funkcjonalności. Zmiana sprzętu i /lub oprogramowania nie może spowodować 
zmiany ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz innych warunków 
realizacji umowy; 

5) w przypadku wystąpienia siły wyższej np.: wystąpienia zdarzenia losowego 
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z 
pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu 
ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 



6) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany 
stawki podatku od towarów i usług – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

7) w zakresie zmiany Podwykonawców, o których mowa w § 12 ust. 1 lub 
wprowadzenia innych Podwykonawców, pod warunkiem spełnienia wymagań 
określonych w § 12 dotyczących umowy o podwykonawstwo. 

2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi 
bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może 
stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 

3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod 
rygorem  nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu. 

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych:  

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy 
(np. zmiana numeru rachunku bankowego, NIP, REGON), 

zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 

stronami. 

§ 9 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 
okolicznościach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, 

2) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniom 
niniejszej umowy lub przepisom prawa i pomimo pisemnego wezwania 
Zamawiającego nie następuje w zakreślonym terminie zmiana sposobu ich 
wykonywania, 

3) rozpoczęła się likwidacja Wykonawcy, 
4) nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego 

wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, 
określonego w niniejszej umowie, 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości  
o okolicznościach, o których mowa ust. 1 i 2. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający 
zaawansowanie wykonanych dostaw, według stanu na dzień odstąpienia. Jeżeli 
Wykonawca nie przystąpi w ww. terminie do sporządzenia protokołu 



inwentaryzacji, Zamawiający sporządzi protokół jednostronnie i będzie on 
uważany za prawidłowy i obowiązujący, 

2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy 
wykonywanych elementów przedmiotu zamówienia na dzień odstąpienia od 
umowy w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego. 

6. W razie odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru części wykonanego przedmiotu zamówienia oraz zapłaty 

wynagrodzenia za zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od 
umowy, 

2) zapłaty wynagrodzenie za zakres wykonany do dnia odstąpienia, w zakresie 
ustalonym  
w protokole inwentaryzacji wg stawek i cen jednostkowych przyjętych przez 
Wykonawcę do kalkulacji oferty, przy uwzględnieniu wszystkich przysługujących 
Zamawiającemu kar umownych i odszkodowań.  

7. Koszty zabezpieczenia przerwanych dostaw przedmiotu zamówienia, 
potwierdzonych przez Strony umowy, ponosi Strona winna odstąpienia od 
umowy. Inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi ta 
Strona, która spowodowała odstąpienie. 

§ 10 
Przelew wierzytelności 

Przelew wierzytelności z tytułu niniejszej umowy, na zasadach określonych 
przepisami Kodeksu cywilnego, może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

§ 11 
Udzielenie licencji na oprogramowanie 

1. Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiającemu licencji na dostarczone 
oprogramowanie na warunkach nie gorszych niż opisane w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia najpóźniej w momencie dostawy (podpisania protokołu 
odbioru). 
2. Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka, za szkodę wynikłą z wypowiedzenia 
Zamawiającemu licencji przez podmiot uprawniony. 

§ 12 
Podwykonawcy 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona przedmiot umowy o którym mowa 
w § 1 z udziałem Podwykonawcy (-ów) …, za działania lub zaniechania którego (-
ych) ponosi pełną odpowiedzialność. 

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy (-om) 
wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć 
umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 
usługi, dostawy stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy 
Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą). Umowy o podwykonawstwo 
stanowią załącznik do umowy. 

3. Zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego 
podwykonawcy podczas realizacji umowy możliwa będzie jedynie za zgodą 
Zamawiającego. 

4. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca polegał na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu potwierdzenia spełniania wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ww. ustawy, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 



niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa 
w § 1 ust. 1. 

§ 13 
Postanowienia końcowe 

1. Osobami wyznaczonymi do koordynacji wykonania niniejszej umowy są: 
1) ze strony Zamawiającego – Paweł Misztak, tel. 95 7372012, 693 62 90 47, e-mail: 

informatyk@slubice.pl 
2) ze strony Wykonawcy – …, tel. … e-mail: … 
2. Zmiana osób wskazanych w ust. 2 odbywać będzie się w formie pisemnego 

powiadomienia strony i nie stanowi zmiany umowy. 
3. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami, w tym oświadczenia, wysyłana 

będzie na adresy podane w ust. 1. W przypadku nadania korespondencji pocztą 
albo kurierem, za datę wniesienia jej do adresata, uznaje się datę nadania w 
placówce pocztowej albo u kuriera. 

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany 
przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących p.poż. 
oraz bhp. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób 
trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a będące 
następstwem nieprzestrzegania ww. przepisów. 

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nie regulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie 
mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

8. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 
1) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 
2) SIWZ z załącznikami, 
3) Umowy o podwykonawstwo (jeżeli występuje). 
 

Zamawiający:       Wykonawca: 

 


