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 Załącznik nr 2 do SIWZ 

W z ó r  u m o w y  

U M O W A  N R ……...... / 2 0 1 8  

(nr postępowania ZSMIO.26.1.2.2018) 

zawarta w dniu ………………….. w Łomży 

pomiędzy 

Zamawiającym: 
Miastem Łomża, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża NIP 718214919 - Zespołem Szkół 

Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży 

reprezentowanym przez Dyrektora – Jacka Koconia działającego na podstawie 

pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Łomża z dnia ……………….. r. 

a 

Wykonawcą: 

Nazwa firmy ………………………………….  

Adres firmy………………………………………………. 

nr tel.: …………………….; nr fax: ……………………….; email.........................................   

REGON: ………………………….; NIP: ………………………………. 

zarejestrowanym w ……………………………………… 

 

reprezentowanym przez: ………………………………………………, wpisanym 

do ........................... którego umocowanie do działań wynika z, ……………………………. 

stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. 

zwanymi dalej „Stronami” lub „Stroną”. 

 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 

oraz art. 39 oraz art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwana dalej ustawą pzp na zasadach 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z ofertą 

Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu specjalistycznego – 

mechanicznego na potrzeby Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży w ramach projektu: : „Nowoczesne pomoce 

dydaktyczne w kształceniu zawodowym” 

2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę: 

A - frezarki  sterowanej numerycznie CNC 3-osiowej do obróbki drewna - 1 szt. 

z dodatkowym osprzętem i wyciągiem trocin,  

B - frezarki sterowanej numerycznie CNC 4-osiową -1szt.  wraz z narzędziami . 

Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu oraz zapewnienie serwisu 

gwarancyjnego dla potrzeb Zamawiającego, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej 

umowie oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 4 do SIWZ) i ofercie Wykonawcy 

z dnia _______________________. 
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3. Sprzęt będący przedmiotem umowy musi posiadać parametry określone w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 4 do SIWZ) i być zgodny z przedłożoną ofertą 

Wykonawcy z dnia ______________________________________. 

4. Koszt przewozu (w tym dostawy do siedziby Zamawiającego), opakowania 

i ubezpieczenia na czas przewozu przedmiotu umowy ponosi Wykonawca w ramach 

wynagrodzenia określonego w §3. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z przedmiotem umowy instrukcji 

obsługi dostarczonego sprzętu w języku polskim. 

6. Ponadto Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do: 

a) instalacji i wykonania przykładowej obróbki detalu w siedzibie Zamawiającego 

przy wykorzystaniu Frezarki CNC do drewna 3-osiowej wraz z osprzętem; 

b) instalacji i wykonania przykładowej obróbki detalu w siedzibie Zamawiającego 

przy wykorzystaniu frezarki 4- osiowej CNC wraz z narzędziami; 

7. Przeszkolenia w języku polskim dwóch pracowników wyznaczonych przez 

Zamawiającego w zakresie obsługi: 

a) Frezarki do drewna 3-osiowej CNC – w wymiarze 10 godzin; 

b) frezarki 4 - osiowej CNC - w wymiarze 20 godzin; 

Szkolenie będzie przeprowadzone po zaakceptowaniu terminu i miejsca przez 

Zamawiającego.  

8. W ramach wynagrodzenia o którym mowa w §3Wykonawca zabezpieczy materiały do 

obróbki zarówno w trakcie szkolenia jak i dla przykładowej obróbki detalu (o której 

mowa w ust. 7 powyżej). 

9. Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane przepisami dokumenty niezbędne do 

użytkowania (przez Zamawiającego i w miejscu instalacji) przedmiotu umowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

10. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu  pn. „Nowoczesne pomoce 

dydaktyczne w kształceniu zawodowym” (dalej: Projekt)  współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 . 

 

§ 2. WARTOŚĆ UMOWY 

1. Strony ustalają wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy na kwotę: 

      brutto: ……………………………… PLN (słownie: 

……………………………………… i ..../… PLN)  

      netto:   …………………………...… PLN (słownie: 

……………………………………… i ..../… PLN) 

2. Wykonawca oświadcza, że określone wynagrodzenie w ust. 1 niniejszego paragrafu 

zawiera wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji. 

4. Strony ustalają, iż umowa będzie realizowana według cen jednostkowych zawartych 
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w Formularzu oferty Wykonawcy, stanowiącej złącznik do niniejszej umowy. 

5. Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do wynagrodzenia i wystawienia stosownej 

faktury po wykonaniu zamówienia objętego niniejszą umową na podstawie protokołu wraz 

z listą obecności podpisanej przez uczestników szkolenia.  

6. Zapłata za otrzymaną fakturę z wykazaną kwotą podatku VAT zostanie przekazana 

na specjalny utworzony w tym celu przez Bank tzw. „rachunek VAT” wskazany przez 

Wykonawcę będącym własnością Wykonawcy.  

 

§ 3. TERMIN REALIZACJI UMOWY I ODBIORY 

1. Strony ustalają termin realizacji Umowy na dzień    _____ . 

2. Umowę uważa się za wykonaną z dniem dokonania protokolarnego odbioru Umowy 

bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego na piśmie o gotowości do 

czynności odbiorowych.  

4. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru najpóźniej w 5 dniu roboczym (za dni 

robocze uważa się dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy przypadających w tym czasie) od dnia zawiadomienia, o którym 

mowa w § 2 ust. 3 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru Umowy zostanie stwierdzone, że przedmiot Umowy 

nie osiągnął gotowości do odbioru Zamawiający może odmówić odbioru i wyznaczyć 

Wykonawcy termin do usunięcia wad lub wykonania innych wymaganych czynności 

i ponownego zgłoszenia gotowości do dokonania odbioru Umowy.  

6. Protokół z dokonania odbioru Umowy stanowi podstawę dla Wykonawcy do 

wystawienia wynikającej z niego faktury VAT.  

7. Termin wskazany w § 2 ust. 1 obejmuje czas realizacji oraz czas na dokonanie 

wszelkich poprawek, i czynności odbioru. 

 

§ 4. WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIA 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z SIWZ oraz 

wybraną ofertą Wykonawcy jest cena ryczałtowa, w łącznej wysokości ____________ zł 

brutto (słownie: _____________zł), zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym 

załącznik nr 1 do umowy. 

2. Cena Wykonawcy obejmuje wszystkie wydatki Wykonawcy niezbędne do należytego 

wykonania Umowy. Wydatki te Wykonawca pokrywa we własnym zakresie i nie 

podlegają one zwrotowi. Cena Wykonawcy jest ceną ryczałtowym – w ramach 

umówionej ceny Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie czynności niezbędne 

do należytego wykonania Umowy. 

3. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisanie protokołu, o którym 

mowa w § 3 ust. 6 umowy. 

4. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) cena ulegnie zmianie 

stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wysokości ceny netto. 
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5. Zapłata ceny wynikającej z faktury VAT, nastąpi w 2019 roku do 31 stycznia 2019r. po 

dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury. Warunkiem zapłaty jest otrzymanie 

dofinansowania z EFRR RPO Województwa Podlaskiego. 

6. Cena należna Wykonawcy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze. 

7. Zapłata dokonana na wskazany w fakturze rachunek bankowy skutkuje wykonaniem 

zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.  

8. Za dzień zapłaty ceny przez Zamawiającego uważa się dzień obciążenia jego rachunku 

bankowego.  

9. Rozliczenia związane z realizacją Umowy będą dokonywane w PLN.  

10. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu od 

Zamawiającego bez jego zgody.  

 

§ 5. RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI 

1. W ramach Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne 

i prawne przedmiotu Umowy, jak również gwarancji jakości na okres 

____________________ miesięcy. Okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania 

przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad dostarczonego sprzętu w okresie 

gwarancji w ciągu 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia wady i udostępnienia przez 

Zamawiającego wadliwego elementu przedmiotu umowy do naprawy lub wymiany. Nie 

dokonanie naprawy w ustalonym terminie skutkować będzie zapłatą przez Wykonawcę 

kary umownej na zasadach określonych w § 6  ust. 1 pkt. b. 

3. Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji dla poszczególnych elementów 

przedmiotu umowy przedłuża się każdorazowo o okres ich naprawy (liczony jako ilość 

dni od daty zgłoszenia wady i udostepnienia przedmiotu naprawy przez Zamawiającego 

do daty odbioru przedmiotu naprawy po naprawie). 

4. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 

z tytułu gwarancji. 

5. Zamawiający wymaga, aby w okresie gwarancji Wykonawca uczestniczył w przeglądach 

gwarancyjnych dostarczonego sprzętu. Zamawiający przewiduje dokonywanie 

przeglądów z udziałem Wykonawcy 1 raz w każdym roku w okresie gwarancji 

i powiadomi Wykonawcę o planowanym terminie przeglądu z co najmniej 

3 tygodniowym wyprzedzeniem. 

6. W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do udziału w 

przeprowadzanych przeglądach gwarancyjnych oraz do usuwania na własny koszt 

stwierdzonych w trakcie tych przeglądów wad, jak również do usuwania wad 

zgłaszanych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji.  
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7. Wszelkie naprawy gwarancyjne będą dokonywane, przez serwis gwarancyjny, w 

obecności odpowiednich służb Zamawiającego. 

8. W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca bezpłatnie wykona również wymagane 

do utrzymania gwarancji, przeglądy i konserwacje dostarczonego sprzętu oraz zapewni 

dostęp do niezbędnych sterowników, dokumentacji technicznej oraz aktualizacji 

oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania dostarczonych elementów 

przedmiotu umowy. Przeglądy będą dokonywane nie rzadziej niż raz do roku. 

9. Za transport (w tym demontaż) sprzętu objętego gwarancją, do serwisu oraz jego zwrot 

(w tym ponowną instalację) odpowiada Wykonawca i ponosi koszty (w ramach ceny o 

której mowa w §3). 

10. Jeżeli w okresie gwarancyjnym wystąpi wada dowolnego elementu przedmiotu umowy 

niemożliwa do usunięcia lub element przedmiotu umowy będzie niesprawny pomimo 

wykonania uprzednio trzech napraw, Wykonawca jest zobowiązany do jego wymiany na 

fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż określono w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia (Załącznik nr 4 do SIWZ). 

11. Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów gwarancyjnych na zainstalowane 

elementy przedmiotu umowy i oprogramowanie najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu 

Umowy. 

12. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni również bezpłatną asystę techniczną, 

rozumianą jako konsultacje merytoryczne w zakresie funkcjonowania i konfiguracji 

dostarczonych elementów przedmiotu umowy (w tym: urządzeń i oprogramowania). 

Asysta ta powinna być świadczona poprzez Wykonawcę za pośrednictwem kanału 

komunikacyjnego określonego w § 13 pkt. 6 w dni robocze w godzinach od 08.00-15.00. 

Przy czym czas odpowiedzi na pytania i uwagi Zmawiającego nie może przekroczyć 1 

dnia roboczego od momentu zgłoszenia ich przez Zamawiającego. 

 

§ 6. KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

a) niedotrzymanie terminu wykonania umowy w wysokości 0,5 % łącznej ceny 

ryczałtowej brutto wskazanego w § 3 umowy za każdy dzień zwłoki; 

b) każdy dzień zwłoki w usunięciu wad elementów przedmiotu umowy ujawnionych 

przy odbiorze albo w okresie gwarancji/rękojmi, liczonej od dnia wyznaczonego na 

usuniecie wad stwierdzonych po odbiorze lub w czasie gwarancji do dnia faktycznego 

usunięcia wady w wysokości 0,5 % łącznej ceny ryczałtowej brutto wskazanego w § 3 

umowy za każdy dzień zwłoki; 

c) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy – w wysokości 20% łącznej ceny ryczałtowej brutto wskazanej 

w § 3 umowy. 

d)  każdorazowo, za brak corocznego bezpłatnego przeglądu lub minimum dwukrotne nie 
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zapewnienie asysty technicznej zgodnie z zapisami umownymi w wysokości 5% 

łącznej ceny ryczałtowej brutto wskazanej w § 2 umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. 

poz. 380 z późn. zm.) zwany dalej Kodeksem Cywilnym, w zakresie rzeczywistej straty 

i utraconych korzyści (pełne odszkodowanie). 

4. Kara umowna będzie dochodzona przez Zamawiającego na podstawie noty 

obciążeniowej stanowiącej wezwanie do zapłaty w terminie do 14 dni licząc od daty 

wystawienia noty dla Wykonawcy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych oraz innych 

należności z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

 

§ 7. WIERZYTELNOŚCI 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługującej mu 

od Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej na piśmie. 

 

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia 

zaistnienia niżej wymienionych okoliczności: 

a) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem umowy tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, by zdołał zrealizować umowę w wyznaczonym terminie; 

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni; 

c) Wykonawca nie usunął wad i usterek ujawnionych przy odbiorze umowy 

w wyznaczonym terminie. 

d) suma kar umownych przekroczyła kwotę 20% łącznej ceny ryczałtowej brutto 

wskazanego w § 3 umowy, 

e) Zamawiający uzyskał informację o zajęciu w wyniku wszczętego postępowania 

egzekucyjnego majątku Wykonawcy lub jego znacznej części wskazującego na 

zagrożenie wykonania umowy w ustalonym terminie. 

2. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem 

nieważności i zawierać uzasadnienie. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy: 
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a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji stanu wykonania umowy na dzień odstąpienia lub rozwiązania, 

b) Wykonawca zabezpieczy zrealizowany zakres przedmiotu umowy w obustronnie 

uzgodnionym zakresie. Koszty zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 

4. Jeżeli Wykonawca wykonuje zamówienie niezgodnie z umową lub wykonuje swoje 

zobowiązania umowne nienależycie, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 

do zmiany sposobu wykonania umowy, jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie 

natychmiastowym, naliczając karę umowną, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt e) niniejszej 

umowy. 

5. Wykonawca może rozwiązać umowę na piśmie z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, wyłącznie 

z ważnych powodów (zrzeka się prawa wypowiedzenia umowy z innych powodów) tj. 

w przypadku, gdy Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą Wykonawcy należnego mu 

wynagrodzenia przez okres 30 (trzydzieści) dni od dnia upływu terminu płatności 

określonego w umowie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania prawa do wypowiedzenia umowy 

z ważnych powodów innych niż wskazane ust. 5 pod rygorem obowiązku zapłaty kary 

umownej w wysokości 20 % łącznej ceny ryczałtowej brutto wskazanej w §3. 

 

§ 9. ZMIANA UMOWY 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty na niżej określonych zasadach: 

a) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 

w przypadku zmiany stawki VAT obowiązującej na dzień zawarcia umowy - cena 

Wykonawcy ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany 

ceny netto; 

b) termin realizacji przedmiotu umowy może być zmieniony o okres wystąpienia niżej 

wymienionych okoliczności w przypadku, gdy niemożność dotrzymania terminu 

realizacji umowy spowodowana będzie okolicznością, która wystąpiła po zawarciu 

umowy , z następujących przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym: 

1) zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy 

lub na świadczenia Stron; 

2) brak dostępności pomieszczeń, w których ma zostać wykonana instalacja 

przedmiotu umowy. 

2. W rozumieniu art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowi zmiany 

umowy: 

a) zmiana danych adresowych i kontaktowych lub danych osób wskazanych 

w umowie; 
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b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy np. 

zmiana rachunku bankowego, zmiana nr telefonu, adresu poczty elektronicznej itp.; 

c) aktualizacja harmonogramów i innych dokumentów o których mowa w umowie 

z zachowaniem wymogu akceptacji przez Zamawiającego jeżeli tak stanowi 

umowa. 

§ 10. OCHRONA TAJEMNICY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wobec innych podmiotów 

oraz osób trzecich, wszelkich informacji dotyczących: 

a) Zamawiającego oraz jego pracowników, 

b) niniejszej umowy. 

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za właściwe przechowywanie wszelkich dokumentów 

i materiałów, związanych z realizacją przedmiotu umowy, tak aby w żaden sposób 

nie były one dostępne dla osób postronnych.  

3. Przedmiot umowy nie może być wykorzystywany do żadnego rodzaju materiałów 

propagandowych, reklamowych i marketingowych.  

4. Powyższe nie dotyczy dokumentów i czynności, których wykonywanie jest niezbędne lub 

dozwolone z mocy prawa.  

5. Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą Wykonawcę także 

po rozwiązaniu umowy. 

 

 

§ 11. REPREZENTACJA I KOMUNIKACJA STRON 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w realizacji umowy jest 

________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w realizacji umowy jest 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________. 

3. Osoby wymienione w § 13 ust. 1 i ust. 2 są uprawnione do dokonywania czynności 

faktycznych związanych z wykonywaniem umowy, w tym uzgadniania form i metod 

pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań, 

koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 

4. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie 

Zamawiającego lub Wykonawcy będzie dokonywane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

5. Dopuszcza się możliwość prowadzenie w celach roboczych korespondencji w formie 

faksu lub drogą poczty elektronicznej, na adresy poczty elektronicznej i numery faksu 

wskazane przez Strony.  

6. Adresem poczty e-mail oraz nr fax i telefonu dla komunikacji (w tym zawiadomień) 

związanej z realizacją przedmiotu umowy będzie: 
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a) do Zamawiającego: adres e-mail: sekretariat@zsmio.pl nr fax: 86-218-62-39 

nr telefonu: 86-219-87-93 

b) do Wykonawcy: adres e-mail: _______________________________ nr fax:. 

___________________ nr telefonu: ____________________. 

W przypadku zmiany danych określonych w ust. 6, każda ze Stron zobowiązana jest 

powiadomić o tym drugą Stronę na piśmie pod rygorem nieważności, z odpowiednim 

wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku doręczenia dokonane na 

poprzedni adres uznaje się za skuteczne. 

 

§ 14 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW, POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy Strony poddają 

rozstrzygnięciu właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego. 

3. Integralną część niniejszej umowy (ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi 

Zamawiającego na pytania Wykonawców) stanowią następujące Załączniki: 

a) Załącznik nr 1 do SIWZ –  Formularz ofertowy;  

b) Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz wyceny ofertowej 

c) Załącznik nr 4 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia; 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca. 

 

 

 

 

 

                WYKONAWCA                                                               ZAMAWIAJĄCY 

  


