
 

 

 

UMOWA Nr  ……….. 

 

zawarta w dniu ….............. 2021 r.  pomiędzy  

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………….. 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 

a  

…..................................................................... 

…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez:  

………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” . 

 

Niniejsze zamówienie w oparciu o art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych”,  

nie podlega jej przepisom.  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa:  

Zakup oraz dostawa sprzętu fotograficznego wraz z akcesoriami do pracowni digitalizacji, zwanego 

dalej Sprzętem. 

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Zapytaniu ofertowym, 

3. Umowa realizowana będzie z należytą starannością, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  

oraz z ofertą Wykonawcy, na warunkach opisanych w niniejszej umowie.  

 

 

 

 

 



 

 

 

§ 2 

Czas trwania umowy 

1. Termin wykonania zamówienia – do 30 dni od podpisania umowy. 

 

§ 3 

Warunki realizacji zamówienia 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w dni  robocze, tj. od pn. – pt. w 

godzinach od 8.00 do 15.00.  

2. Wykonawca dostarczy zamówiony Sprzęt na własny koszt i na własne ryzyko. 

3. Termin dostawy zostanie uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego (jednak nie później 

 niż na 3 dni przed terminem dostawy).  

4. Dostarczony Sprzęt będzie oryginalnie opakowany (opakowania nie mogą być naruszone), opakowania 

opisane, co do ich zawartości oraz oznakowane symbolem CE, obowiązującymi 

  na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  

5. Ww. sprzęt zaopatrzony będzie w instrukcje (jeżeli dany sprzęt taką instrukcję posiada),  

opisy techniczne i karty gwarancyjne, które będą w języku polskim.  

 

§ 4 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Za wady fizyczne i jakościowe dostarczonego Sprzętu odpowiada Wykonawca.  

2. Za działania i zaniechania osób, przy pomocy, których Wykonawca będzie wykonywał zobowiązania 

zaciągnięte w myśl postanowień niniejszej umowy oraz za szkody w mieniu Zamawiającego, 

powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca zawsze odpowiada jak za działania i 

zaniechania własne.  

3. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych 

 i prawnych oraz,  że przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby 

trzecie mogłyby wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu korzystania z praw należących do osób 

trzecich, w szczególności praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych lub znaków towarowych 

w odniesieniu do przedmiotu umowy, jeżeli normalne użytkowanie przedmiotu umowy wymaga 

korzystania z tych praw.  

 

§ 5 



 

 

Odbiór 

1. Zamawiający odbierze dostarczony Sprzęt, sporządzając w tym celu dwa (2) egzemplarze protokołu, 

podpisanego przez osoby wskazane w niniejszej umowie.  

2.  Przedmiotem odbioru jest również dokumentacja dotycząca urządzeń, oryginały dokumentów 

gwarancji, jeżeli została udzielona przez producenta oraz inne dokumenty, które niezbędne są dla 

zgodnego z prawem używania urządzeń. 

3. Zamawiający sprawdzi dostarczony Sprzęt w obecności przedstawiciela Wykonawcy w terminie nie 

dłuższym niż 2 dni robocze od daty dostawy całości zamówienia, a w przypadku stwierdzenia wad 

jakościowych, bądź braków ilościowych pisemnie,  w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze zgłosi 

Wykonawcy zastrzeżenie, przy czym sformułowanie „pisemnie” Strony rozumieją jako zgłoszenie 

pocztą elektroniczną na adres określony w § 16 pkt 4 niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca  w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze odbierze Sprzęt nie spełniający warunków 

umowy na swój koszt, a następnie w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze dostarczy nieodpłatnie 

sprzęt wolny od wad.  

5. W protokole Strony zgłoszą zastrzeżenia odnośnie wad lub braków Sprzętu.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi się na termin wyznaczony przez Zamawiającego, 

Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego odbioru jakościowo-ilościowego Sprzętu 

 i sporządzenia protokołu.  

§ 6 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy i udziela Zamawiającemu gwarancji 

 i rękojmi jakości producenta na dostarczony Sprzęt, na okresy wskazane w ofercie 

 tj. ……………..miesięcy. 

2. Okres gwarancji i rękojmi rozpocznie się od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowo ilościowego 

dostarczonego przedmiotu zamówienia, bez uwag.  

3. Jakiekolwiek dokumenty gwarancyjne wydane przez Wykonawcę, sprzeczne z warunkami niniejszej 

umowy albo nakładające na Zamawiającego większe obowiązki niż wynikające z umowy nie wiążą 

Zamawiającego.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne urządzeń. Przez 

wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność dostarczonego urządzenia z 

umową, a także cechy zmniejszające wartość lub użyteczność urządzenia lub jego części ze względu na 

cel, któremu ma służyć albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia lub obowiązującymi  

w tym zakresie przepisami, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi oraz innymi dokumentami 

wymaganymi przez przepisy prawa. 



 

 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne urządzeń,  

w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności 

intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki 

towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku 

 z wprowadzeniem urządzeń do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Gwarancja Wykonawcy obejmuje w szczególności wszystkie wykryte podczas eksploatacji usterki, 

wady i uszkodzenia urządzeń powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania. 

7. Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do:  

1) napraw usterek, wad i uszkodzeń urządzeń spowodowanych wadami technicznymi, 

technologicznymi i materiałowymi, przy wykorzystaniu nowych, nieregenerowanych, 

nieużywanych części podzespołów, 

2)  wymiany urządzenia w przypadku, gdy jego naprawa nie jest możliwa, 

3) testowania poprawności pracy urządzeń po wykonaniu naprawy, 

9. W zakres usług gwarancyjnych wchodzi również dojazd i praca osób wykonujących czynności 

gwarancyjne w imieniu Wykonawcy oraz pozostałe koszty niezbędne do świadczenia usług 

gwarancyjnych, w tym koszty dostawy i odbioru wymienionych urządzeń, 

10. Na czas naprawy urządzeń poza miejscem ich użytkowania urządzenia zabierane będą bez dysku 

twardego lub innego nośnika danych /o ile dotyczy/. Po zwrocie naprawionego urządzenia dysk twardy 

zostanie ponownie zamontowany przez Wykonawcę, po czym nastąpi sprawdzenie poprawności 

funkcjonowania naprawionego urządzenia, 

11. W przypadku nieodwracalnej awarii dysku twardego lub innego nośnika danych /o ile dotyczy/ 

będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż 

nośnik, który uległ awarii. Uszkodzony nośnik danych nie będzie podlegał zwrotowi Wykonawcy,  

12. Usługi gwarancyjne wykonywane będą przy wykorzystaniu materiałów, sprzętu i narzędzi 

Wykonawcy, chyba że naprawa zostanie wykonana w punkcie serwisowym podmiotu  

nie będącego Wykonawcą.  

13. Części lub podzespoły, które zostaną wymienione w ramach usług gwarancyjnych stają  

się własnością Wykonawcy, który zobowiązuje się do ich bezpośredniego odbioru  

od Zamawiającego i utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

14. W przypadku wymiany części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

karty gwarancyjnej dla części lub podzespołów wymienianych (jeżeli ich producent udziela 

odrębnej gwarancji) wraz z jej ewentualnym tłumaczeniem na język polski,  

15. W przypadku niemożności wykonania terminu naprawy urządzenia w ciągu 14 dni roboczych od 

daty zgłoszenia serwisowego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w pierwszym dniu 



 

 

roboczym po upływie terminu na dokonanie naprawy, na cały okres naprawy urządzenia, na swój 

koszt, do siedziby Zamawiającego, urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż 

urządzenie, które podlega naprawie oraz posiadające stosowne certyfikaty wymagane dla danego 

rodzaju urządzenia zgodnie z umową. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca dokona 

uruchomienia urządzenia zastępczego wraz z jego właściwą konfiguracją w terminie jednego dnia 

roboczego od dnia jego dostarczenia.  

16. W razie niewykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z gwarancji Zamawiający może 

dokonać naprawy we własnym zakresie na koszt Wykonawcy lub zlecić naprawę osobie trzeciej, z 

zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji i rękojmi za wady urządzenia. 

 W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia, osoba uprawniona ze strony 

Zamawiającego zobowiązana jest, w formie pisemnej, do niezwłocznego powiadomienia 

Wykonawcy o tym fakcie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zakresie wykonanych prac 

(napraw, zmian, itp.). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wypłacić Zamawiającemu 

- w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym jednak niż 14 (czternaście) dni - kwotę 

stanowiącą równowartość poniesionego przez Zamawiającego kosztu wykonania tych prac.  

17. Okres gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy, a w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej 

niż 6 (sześć) tygodni lub gdy urządzenie po raz trzeci ulegnie awarii podlegającej naprawie 

gwarancyjnej, Zamawiającemu będzie przysługiwać wymiana urządzenia na nowe, o takich samych 

lub lepszych funkcjonalnościach oraz takich samych lub lepszych parametrach.  

18. Gwarancja producenta udzielona jest niezależnie od gwarancji Wykonawcy. Okres gwarancji 

jakości udzielonej przez producenta sprzętu potwierdzą załączone przez Wykonawcę dokumenty 

gwarancyjne. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji 

swych uprawnień, tj. z rękojmi czy z gwarancji producenta, czy też z gwarancji Wykonawcy. 

Postanowienie niniejsze stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisu art. 577 

kodeksu cywilnego.  

19. Wszelkie koszty transportowe związane z realizacją obowiązków wynikających z gwarancji 

 i rękojmi za wady pokrywa Wykonawca.  

 

 

 

 

 

§ 7 



 

 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy 

wynagrodzenia w wysokości  ………….…….………. zł brutto, (słownie:……………………………  

………………………………………………………………………….…………………………….zł) w tym netto……………..………zł, 

oraz podatek VAT w wysokości ……………….………….zł.  

2. W przypadku braku środków finansowych Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z zakupu 

części sprzętu fotograficznego.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie 

przy realizacji niniejszej umowy (np.: koszty transportu, koszty opakowania, opłaty, podatki,  

cła, pozostałe składniki cenotwórcze).  

§ 8 

Cesja 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji praw, obowiązków lub wierzytelności wynikających 

z realizacji umowy na rzecz osób trzecich.  

 

§ 9 

Płatność 

1. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku kwotą 

wynagrodzenia Wykonawcy.  

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni 

 od dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Płatność nastąpi nie wcześniej niż po podpisaniu protokołu odbioru jakościowo ilościowego 

dostarczonego przedmiotu zamówienia, bez uwag.  

4. Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę za dostawę, jeżeli sprzęt zostanie dostarczony niezgodnie 

z umową, w stanie uszkodzonym lub z wadami – do czasu wymiany na sprzęt pozbawiony uszkodzeń 

lub innych wad.  

5. Faktura winna być wystawiona i dostarczona na adres: ul. Agricoli 2 41-800 Zabrze 

 

  



 

 

§ 10 

Zmiany w umowie 

Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonywane:  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być 

dokonane z powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia 

umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji: 

a) zmiana przepisów wypływających na sposób, zakres wykonania umowy, 

b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  

w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami 

nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie 

c) wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu.  

W takiej sytuacji Zamawiający może wyrazić zgodę na zamianę sprzętu będącego przedmiotem 

umowy na inny, o lepszych bądź takich samych cechach, parametrach 

 i funkcjonalności pod warunkiem otrzymania oświadczenia producenta o zaprzestaniu 

produkcji i uzyskaniu akceptacji propozycji zmiany. Zmiana sprzętu nie może spowodować 

zmiany ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz innych warunków realizacji 

zamówienia;  

d) 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,  

e) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego sprzętu; 

f) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą 

wartości brutto umowy, 

g)  zmiana terminu dostawy , montażu i wdrożenia w przypadku nie zawinionych przez 

Wykonawcę opóźnień w dostawach zewnętrznych wywołanych okolicznościami niezależnymi 

od stron w szczególności np. zaburzenie cyklu lub łańcucha dostaw, sytuacją epidemiologiczną. 

Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie 

Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Nie stanowi zmiany umowy: 

zmiana danych teleadresowych, zmiana osób uprawnionych do realizacji umowy i wskazanych 

 do kontaktów między Stronami.  

  



 

 

§ 11 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części niezrealizowanej umowy 

 w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach w następujących przypadkach:  

1) niedostarczenia Sprzętu w terminie wskazanym w § 2,  

2) ujawnienia Sprzętu niebędącego fabrycznie nowym,  

3) ujawnienia w dostarczonym Sprzęcie wad fizycznych lub prawnych,  

4) innego rodzaju nienależytego wykonania lub nie wykonania umowy, czyniącego dalsze 

 jej realizowanie bezprzedmiotowym,  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w 

art.  456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o tych okolicznościach.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy.  

 

§ 12 

Kary umowne 

1. Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 7 ust. 1 w razie odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

Zamawiającemu będzie przysługiwać kara umowna w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 7 ust. 1.  

3. Zamawiający zastrzega możliwość naliczenia kar umownych w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 7 ust. 1. - za każdy dzień zwłoki w sytuacji, gdy  

Wykonawca przekroczy termin określony w § 2.  

4. Zamawiający zastrzega możliwość naliczenia kar umownych w przypadku opóźnienia w usunięciu wad 

stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,1% w wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 7 ust. 1.  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy na czas 

usunięcia wady Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze.  

5. Zamawiający zastrzega możliwość naliczenia kar umownych w przypadku opóźnienia w dostarczeniu 

urządzenia zastępczego w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1.  

 za rozpoczęty dzień opóźnienia 



 

 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

 kar umownych na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym.  

7. W przypadku zaistnienia sytuacji, w których konieczne będzie naliczenie kar umownych, Zamawiający 

oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe naliczenie w/w kar.  

8. Kara umowna będzie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę lub płatna w terminie 14 dni od otrzymania noty.  

9. W razie odstąpienia od umowy przez jedną ze stron zapisy o karach umownych pozostają w mocy. 

 

§ 13 

Poufność 

Strony ustalają, iż wszystkie informacje dotyczące umowy, jak również informacje o Zamawiającym 

 i jego działalności, o których Wykonawca dowiedział się przy realizacji umowy będą traktowane jako 

poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim zarówno ustnie, jak i pisemnie lub w jakikolwiek inny 

sposób, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych przepisami prawa.  

 

§ 14 

Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe WYKONAWCY są przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej 

RODO - wyłącznie na potrzeby wykonania umowy. WYKONAWCA nie jest obowiązany do podania 

swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania danych osobowych jest nie 

zawarcie umowy, gdyż dane te są niezbędne do wykonania tej czynności. Administratorem danych 

osobowych WYKONAWCY jest Muzeum Górnictwa Węglowego 

 w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych 

Zamawiającego: iod@muzeumgornictwa.pl. Decyzje, w oparciu o podane przez WYKONAWCĘ 

dane, nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do 

przedawnienia ewentualnych roszczeń i wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

Odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY mogą być osoby lub podmioty, którym zostanie 

udostępniona umowa, lub dokumentacja postępowania zakończonego podpisaniem niniejszej 

umowy, w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu 

 o obowiązujące u Zamawiającego procedury. WYKONAWCA ma prawo żądania dostępu 

 do swych danych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania 
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 (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Ma również prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych 

w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie jego danych osobowych następuje 

z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 

ust. 3 lit. d) oraz e) RODO WYKONAWCY nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych. 

 

2. WYKONAWCA oświadcza, że wypełnił, i w razie potrzeby będzie wypełniał, w imieniu 

ZAMAWIAJĄCEGO, ciążące na nim obowiązki informacyjne - przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO - wobec osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  

i pełnomocników będących osobami fizycznymi i członów organów zarządzających będących 

osobami fizycznymi, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał lub będzie 

pozyskiwał w celu wykonania umowy, a które to dane przekazał lub przekaże ZAMAWIAJĄCEMU.  

 

§ 15 

Inne postanowienia umowy 

1. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy pod rygorem ich nieważności  

2. Forma pisemna obowiązuje również przy składaniu wszelkich oświadczeń i zawiadomień oraz 

przesyłaniu korespondencji.  

3. Strony poinformują się wzajemnie o zmianie adresu lub siedziby. W przeciwnym razie pisma 

dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważane będą za doręczone.  

4.  Strony uzgadniają, że osobami uprawnionymi do uzgodnień i koordynacji związanych 

 z wykonaniem niniejszej Umowy są:  

ze strony Zamawiającego:  

1. Imię i nazwisko: .............................................. tel.: ………. 

e-mail:…………………………………………………  

ze strony Wykonawcy:  

1. Imię i nazwisko: .............................................. tel.: (..) .............................................,  

e-mail:………………………………………………………  

5. Zmiany osób wskazanych do uzgodnień i koordynacji, adresów korespondencyjnych, telefonów, 

Strony mogą dokonywać na podstawie pisemnego powiadomienia z 5-dniowym wyprzedzeniem.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

przepisy innych ustaw.  

7. Ewentualne spory rozpatrywać będzie właściwy Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego.  



 

 

9. Umowę sporządzono w  dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego 

 i jeden dla Wykonawcy 

10. Załącznik do umowy stanowi jej integralną część.   

   

WYKONAWCA:              ZAMAWIAJĄCY:  

 


