
 

                                                                                                                                                 Załącznik nr 3 do SWZ 

 

Wzór umowy nr IF.272…...2023  

zawarta w dniu ………………. r. w Miliczu  pomiędzy: 

1) Gminą Milicz, 
z siedzibą w Miliczu, ul. Trzebnicka 2 (56-300) Milicz, 
reprezentowaną przez 
Burmistrza Gminy Milicz – Piotra Lecha 
przy kontrasygnacie Anity Poświatowskiej – Skarbnika Gminy Milicz  
zwaną dalej Zamawiającym, 
a 
………………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………………………  z  siedzibą 

w ................................................................................... zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla……………………………………. pod nr…………………../prowadzącą 

działalność gospodarczą pod nazwą:….........................................................posiadającą REGON: .............. 

oraz  NIP: .................................................................oraz kapitał zakładowy w wysokości ……………………..zł, 

zwaną dalej w umowie „WYKONAWCĄ” reprezentowaną przez: 

1. ................................................................................................................................  

                                              § 1 
 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Dostawa sprzętu 
teleinformatycznego oraz modernizacja sieci LAN w Urzędzie Gminy Milicz” 
 
Zadanie dotyczy projektu „Cyfrowa gmina”, umowa o powierzenie grantu  3238/1/2021 z dnia 
25.01.2022r.  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet 
REACT-UE działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia- 
dotyczy realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 

2. Zakres prac będzie obejmował w szczególności: 

- układanie kabli miedzianych w nowych i istniejących trasach; 

- instalacja punktów logicznych; 

- montaż paneli krosowych w punktach dystrybucyjnych 

- dostarczenie i montaż do szafy telekomunikacyjnej paneli krosowych 

- dostosowanie ilości paneli do liczby instalowanych punktów sieci LAN; 

- zakończenie linków miedzianych złączami RJ45 kat. 6 lub wyższej; 

- wykonanie pomiaru linków miedzianych; 

 - dostawa i montaż patchcordów miedzianych kat. 6 lub wyższej; 

 - wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

 - dostawa sprzętu  

 

 



 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac precyzuje program funkcjonalno-
użytkowy (PFU) dla w/w zadania wraz z załącznikami. 

4. Zakres prac obejmuje również inne czynności konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte w 
dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na zasady wiedzy technicznej i przepisy 
prawa. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i  
normami, przepisami b h p , z   należytą  starannością  wynikającą z profesjonalnego 
charakteru prowadzonej działalności gospodarczej Wykonawcy. 

6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim zapleczem osobowym, sprzętem i 
koniecznymi kwalifikacjami, niezbędnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

7. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z 
późn. zm.), dotyczących osób wykonujących roboty budowane określone za pomocą dokumentacji 
projektowej, przez cały okres realizacji danej roboty wynikającej z przedmiotowego zamówienia. 
Zobowiązanie to dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym 
Wykonawca lub jego podwykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją roboty 
budowlanej objętej zakresem niniejszego zamówienia. Zobowiązanie nie dotyczy kierowników 
budowy i robót.  

7.1 W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę /podwykonawcę, na podstawie umowy o 
pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający ma prawo 
żądać od Wykonawcy / podwykonawcy: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę,  
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  
4) innych dokumentów, w szczególności zaświadczeń lub zgłoszeń składanych do właściwych 

organów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na pod-stawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika.  

7.2 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy/podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 
/podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny,  
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,  
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy. 

7.3 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę/ podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust 1 czynności, przerwy ciągłości zatrudnienia lub 
nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę z pracownikami 
wykonującymi czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i będzie 
skutkować nałożeniem sankcji określonych w § 14 ust.1  pkt 7 umowy. 

7.4 W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę/podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

 
 
 
 



 

 

§ 2 
 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia  w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy 
wraz z załącznikami oraz ofertę z dnia  . .………. wybranego Wykonawcy, które stanowią integralną 
część niniejszej umowy. 

2. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie zamówienia publicznego udzielonego przez 
Zamawiającego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.). 

§ 3 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

 udostępnienie miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia, 

 współdziałanie z Wykonawcą w zakresie realizowanego przedmiotu umowy, 

 odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

 terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

 prowadzenia prac zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia; 

 utrzymania czystości i porządku na terenie prowadzonych prac i własnego zaplecza budowy, 

 usuwania zbędnych materiałów, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń  
prowizorycznych, 

 zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych podczas 
realizacji przedmiotu umowy, w trakcie wykonywania prac objętych umową oraz po ich 
zakończeniu, 

 zabezpieczenia mienia znajdującego się na terenie robót, 

 doprowadzenia pomieszczeń, w których były wykonywane prace, do stanu poprzedniego (tj. 
do stanu sprzed rozpoczęcia wykonywania prac) po zakończeniu robót, 

 wykonywania prac w sposób, który nie zakłóci bieżącej pracy urzędu w szczególności zakłóceń 
w dostępie do systemów komputerowych zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność   za wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac 
i dokona ich napraw we własnym zakresie i na własny koszt. 

4.  Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Zamawiającego jest uzyskanie 
gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych 
torów na zgodność parametrów z wymaganymi w opisie przedmiotu zamówienia, wydajnościami 
określonymi w normach referencyjnych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. 

 
§ 4 

 
1. Strony określają termin realizacji umowy: 2 miesiące od dnia podpisania umowy. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian terminu realizacji umowy w przypadkach określonych 

w § 13 ust. 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
§ 5 

 
1. Przekazanie wykonania części przedmiotu umowy przez Wykonawcę osobie trzeciej w zakresie 

określonym ofertą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 
2. Nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania usług któregokolwiek 

Podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę lub jej projekt z Podwykonawcą 
na realizację powierzonego mu do wykonania zakresu usług wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącej wykonania określonego w umowie lub projekcie. 

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 
 
 

4. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu 
odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

5. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego 
podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe 
potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a 
podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą. 

6. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  budowlane,  lub  
który  zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu  umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, wobec których Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę niniejszego zamówienia. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
 

 
§ 6 

 
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie pełnego 

przedmiotu umowy, stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej. 
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego najpóźniej w terminie 
wskazanym w § 4 ust. 1, oddzielnym pismem skierowanym bezpośrednio do Zamawiającego, za 
potwierdzeniem odbioru. Brak ustosunkowania się przez Zamawiającego w terminie 7 dni od 
daty doręczenia pisma o gotowości do odbioru, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do 
odbioru w dacie zgłoszonej w piśmie. 

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od 
daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, powiadamiając o tym 
terminie Wykonawcę na piśmie. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

 
 
 
 
 
 



 

 jeżeli wady nadają się do usunięcia, a Zamawiający uzna te wady za nieistotne i Wykonawca 
stwierdzi możliwość ich usunięcia w okresie nie dłuższym niż 7 dni, to Zamawiający może 
dokonać odbioru, wyznaczając równocześnie Wykonawcy czas na usunięcie wad. Po 
usunięciu wad Wykonawca pisemnie zawiadamia Zamawiającego o gotowości do odbioru 
usuniętych wad. Zamawiający dokonuje odbioru w terminie do 7 dni od daty 
zawiadomienia. O terminie odbioru Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie (fax, 
poczta elektroniczna) lub telefonicznie, 

 jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 
usunięcia wad, wyznaczając równocześnie Wykonawcy czas na usunięcie wad. Po 
usunięciu wad Wykonawca pisemnie zawiadamia Zamawiającego o gotowości do odbioru 
przedmiotu umowy, a Zamawiający stosuje postanowienie ust. 1, 

  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

•   jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,     

       to Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, zgodnie z ust. 8, 

            •    jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy  zgodnie z przeznaczeniem, to  

                    Zamawiający może odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może      
                    nastąpić w terminie do 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Odstąpienie  
                    takie traktuje się jak odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. W takim  
                    przypadku Wykonawcy nie należy się żadne wynagrodzenie. 
 

4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 
zostaną ujawnione takie wady, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. Po usunięciu wad Wykonawca zawiadamia 
pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy, a Zamawiający stosuje 
postanowienie ust. 1. 

5. Z czynności odbiorów strony sporządzą protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w 
toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy 
odbiorze. 

6. Po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze Zamawiający 
wyznacza termin odbioru i jeśli wady zostały prawidłowo usunięte uznaje, że przedmiot umowy 
został należycie wykonany. Na okoliczność tego odbioru strony sporządzają protokół. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, które nadają się do usunięcia w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może powierzyć usunięcie tych wad innemu podmiotowi na koszt i 
niebezpieczeństwo Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający dokona potrącenia 
wynagrodzenie należnego podmiotowi trzeciemu z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu 
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia 
wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do zakresu robót wykonanych wadliwie i odebrania 
przedmiotu umowy z adnotacją w protokole końcowym istniejących wad. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

§ 7 
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego za 

wykonanie całego przedmiotu umowy w kwocie: ……….zł brutto słownie: 
……………………….……….….., w tym  (VAT),………………………………………………………………….….zł, 
słownie:……………………………………………………………………………………………...  
Wynagrodzenie stanowi cenę w rozumieniu przepisów szczególnych i zawiera wszystkie składniki 
ceny za wykonany przedmiot umowy. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i wydatki 
związane z prawidłową realizacją kompletnego przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z 
tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogą być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

3. Płatność odbędzie się na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu 
protokolarnego odbioru robót. 

4. Płatność nastąpi po rozliczeniu się przez Wykonawcę z podwykonawcami, na zasadach 
określonych w § 5 niniejszej umowy. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę 
stosownych dokumentów, potwierdzających rozliczenie  się  przez  Wykonawcę z 
podwykonawcami, termin zapłaty częściowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy ulega 
zawieszeniu, do czasu przedłożenia w/w rozliczeń. W przypadku zawieszenia terminu zapłaty 
częściowej faktury, o czym mowa w zdaniu poprzedzającym, z przyczyn tam podanych, 
Wykonawcy nie będzie przysługiwać prawo do naliczania jakichkolwiek odsetek za opóźnienie 
dokonania przez Zamawiającego płatności faktury. Płatność nastąpi na zasadach określonych w 
ust. 6 poniżej. 

5. Ostatnia faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po uprzednim dokonaniu przez 
Zamawiającego odbioru końcowego i podpisaniu protokołu końcowego przez Strony. 

6. Prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura będzie płatna na rachunek bankowy w niej 
wskazany w terminie do 7 dni od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, z 
zastrzeżeniem postanowień § 7. 

7. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na zapłatę Wykonawcy wynagrodzenia za 
wykonanie przedmiotu umowy. 

8. Wynagrodzenie może ulec zmianie jedynie w przypadku ustawowej zmiany (podwyższenia lub 
obniżenia) stawki podatku od towarów i usług (VAT), proporcjonalnie do zakresu tej zmiany. 

9. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w 
związku z realizacją umowy jest numerem podanym do Urzędu Skarbowego i jest właściwym dla 
dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022r. poz. 931 z późn. 
zm.)



 

                                                                            
 

                                                                         § 8 
1. Wykonawca udzieli: 

a) …. miesięczną gwarancję na przedmiot zamówienia, w tym na urządzenia, użyte 
materiały i wyposażenie, z wyłączeniem systemu okablowania strukturalnego sieci 
LAN;  

b) 25-cio letnią gwarancję systemową producenta na sieć komputerową LAN. 
Gwarancja zostanie udzielona przez producenta bezpośrednio Zamawiającemu; 

Wykonawca zapewnia, spójną 25-letnią gwarancję systemową producenta, obejmującą całą 
część transmisyjną wraz z kablami krosowymi i innymi elementami dodatkowymi. Gwarancja 
jest udzielona przez producenta bezpośrednio Zamawiającemu 25-letnia gwarancja 
systemowa jest bezpłatną usługą serwisową oferowaną użytkownikowi końcowemu 
(Zamawiającemu) przez producenta okablowania. Gwarancja obejmuje swoim zakresem całość 
systemu okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda Zamawiającego i 
zawiera, podsystem okablowania szkieletowego miedzianego i światłowodowego oraz 
poziomego. 

2. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi o których mowa w ust. 1   rozpoczyna się od daty 
odbioru końcowego przedmiotu umowy, a w przypadku stwierdzenia wad od daty 
potwierdzenia ich usunięcia i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu jako należycie 
wykonanego. Okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę jest równy okresowi gwarancji  z 
tytułu wad i usterek w przedmiocie zamówienia określanej w skrócie jako „rękojmia za wady”.   

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady 
obejmuje wady wykonanych robót jak i wady materiałów użytych do wykonania przedmiotu 
umowy. 

4. Wykonawca udziela gwarancji przez okres wskazany w ust. 1. W takim przypadku Wykonawca 
przystąpi do naprawy usterki/awarii w terminie jednego dnia roboczego od dnia zgłoszenia 
usterki/awarii przez Zamawiającego. 

5. Zgłoszeń Zamawiający będzie dokonywał przy użyciu poczty elektronicznej na adres email 
Wykonawcy………………. 

6. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego na skutek 
ujawnionych wad przedmiotu umowy, Zamawiający nie mógł z niego korzystać. 

7. Jeżeli Wykonawca z racji swoich zobowiązań wymieni w okresie gwarancji jakości lub rękojmi 
za wady część rzeczy objętych przedmiotem umowy, to termin gwarancji jakości lub rękojmi 
rzeczy wymienionych biegnie na nowo od dnia ich wymiany. 

8. Dokument gwarancji, stanowiący załącznik do umowy obejmujący cały przedmiot umowy, 
Wykonawca dołączy do protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

9. Oprócz gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy, na zasadach określonych w §16  - w zapisach dotyczących zabezpieczenia do niniejszej 
umowy oraz Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 w szczególności w 
zakresie terminu obowiązywania rękojmi. 

10. Wykonawca zobowiązuje się usunąć ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi za wady 
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Usunięcie wad stwierdza 
się protokołem podpisanym przez obie strony. 

11. Jeśli Zamawiający w ramach rękojmi lub gwarancji wezwie Wykonawcę na oględziny celem 
ustalenia przyczyn powstania wad, a tenże nie stawi się na oględziny, domniemuje się, że wady 
powstały z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

12. W przypadku nieusunięcia wad i usterek przez Wykonawcę w okresie rękojmi lub gwarancji w 
terminie wskazanym przez Zamawiającemu, Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia 
usunięcia w/w wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku 
Wykonawcy pokryje w/w koszty w terminie 7 dni od dnia pisemnego wezwania Wykonawcy do  
 



 

 
zwrotu poniesionych kosztów. 

13. Strony zgodnie ustalają, że zlecenie wykonania zastępczego, o którym mowa powyżej przez 
Zamawiającego nie pozbawia go praw wynikających z rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

14. Po zakończeniu prac wykonywanych w ramach rękojmi lub gwarancji, Wykonawca 
zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem do uporządkowania terenu na którym 
wykonywane były prace przywracając go do stanu poprzedniego. 

15. Ponadto w razie stwierdzenie w okresie gwarancji lub rękojmi istnienia wad nie nadających się 
do usunięcia, Zamawiający może: 

 jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do 
utraconej wartości użytkowej i technicznej przedmiotu umowy, 

 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, żądać od Wykonawcy ponownego wykonania danego przedmiotu 
objętego wadą. 

 

§ 9 
1. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą 
naliczane w następujących przypadkach i wysokościach. 

2. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 7 ust. 1 umowy należnego 
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Karę nalicza się od dnia określonego w 
§ 4 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem postanowienia zawartego w § 13 ust. 3 niniejszej 
umowy; 

 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 
przedmiotu umowy lub w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości, w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, liczonego od dnia upływu terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad przedmiotu umowy. Kara 
umowna liczona będzie od wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy 
za wykonanie całego przedmiotu umowy; 

 za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Wykonawcy za wykonanie całego 
przedmiotu umowy; 

 w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za 
każdy dzień zwłoki, 

 w  przypadku  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy o 
podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
umownego brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy, 

 w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub kopii jej zmiany, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego 
brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy. 

 za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 22 SWZ na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości 
iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili 
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu 



 

zatrudnienia osoby o której mowa w pkt 22 SWZ na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, 
w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu, za każdy stwierdzony przypadek 
niespełnienia w/w wymogu, 

3.  Strony postanawiają że Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od 
umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, lecz innych niż podane § 10 ust. 2 umowy i 
określone w Kodeksie cywilnym, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto pozostałego 
Wykonawcy do zapłacenia. 

4. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych przez każdą ze stron umowy nie może 
przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego brutto. 

5. Zamawiający ma prawo dokonać potrąceń swoich wierzytelności z tytułu kar umownych lub 
odszkodowań w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
wniesionego przez Wykonawcę oraz z należności Wykonawcy określonej w wystawionej 
fakturze, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. W przypadku gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody, Strony 
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w 
Kodeksie cywilnym. 

 
§ 10 

Poza wypadkami wskazanymi w Kodeksie Cywilnym oraz niniejszej umowie, stronom przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy: 
1. Wykonawcy w przypadku, gdy: 

 Zamawiający nie realizuje obowiązku zapłaty faktury w terminie ustalonym w umowie 
i mimo dodatkowych (co najmniej dwóch) pisemnych wezwań Wykonawcy 
przesłanych na adres Zamawiającego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, 
Zamawiający zalega z zapłatą dłużej niż 30 dni. Odstąpienie od umowy w tym 
przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni, licząc od ostatniego dnia terminu 
wyznaczonego do zapłaty faktury w dodatkowym wezwaniu Wykonawcy, 

 Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż nie będzie w stanie realizować swoich 
obowiązków wynikających z umowy lub ze specyfikacji warunków zamówienia. 
Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiającemu w przypadku, gdy: 

 Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac w terminie 14 dni, licząc 
od dnia podpisania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 
terminie do 14 dni, licząc od ostatniego dnia terminu wyznaczonego na ostateczne 
rozpoczęcie prac, 

 w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, w 
zakresie faktycznie wykonanych robót; 

 Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację wykonywanych prac i 
przerwa trwa dłużej niż 14 dni. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może 
nastąpić w terminie do 14 dni, licząc od ostatniego dnia przerwy, 

 *zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy/*Wykonawca zaprzestanie 
prowadzenia działalności gospodarczej/ zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy. 
Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

 zostanie dokonane zajęcie majątku Wykonawcy. Przez zajęcie majątku należy rozumieć 



 

w szczególności zajęcia komornicze, skarbowe, w tym również dotyczące zajęcia 
wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wykonania 
niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 
do 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

 

 zostanie złożony wniosek o upadłość wykonawcy i wykonawca przerwie realizację prac 
na okres dłuższy niż 21 dni. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 
terminie do 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 

 Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z umową, specyfikacją warunków 
zamówienia, dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa lub 
nienależycie wykonuje swoje inne zobowiązania wynikające z umowy, pomimo 
uprzedniego wezwania Wykonawcy do wykonania prac zgodnie z postanowieniami 
umowy, specyfikacji warunków zamówienia oraz dokumentacji projektowej oraz 
obowiązującymi przepisami prawa. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może 
nastąpić w terminie do 30 dni od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu 
Wykonawcy do wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacją projektową, 

 Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust 1. z 
zastrzeżeniem postanowienia zawartego w § 13 ust. 3 niniejszej umowy. Odstąpienie 
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni, licząc od dnia 
wskazanego w § 4 ust. 1 lub dnia ustalonego przez strony w oparciu o postanowienie§ 
13 ust. 3 niniejszej umowy. 

 
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nadanie na 

wskazany adres e-mail i fax poczytuje się za skuteczne, jeżeli w tym samym dniu zostanie 
nadane listem poleconym. Strony przyjmują, iż odstąpienie od umowy jest skuteczne w 
przypadku gdy nastąpiło również jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
odwzorowanie cyfrowe (skan) pisma o odstąpieniu od umowy zostało przesłane na wskazany w 
umowie adres mailowy, nastąpiło nadanie przesyłki poleconej za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru. Za chwilę złożenia oświadczenia poczytuje się dzień w którym dokonano czynności, o 
których mowa poprzednio. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać 
uzasadnienie wraz ze wskazaniem przyczyn odstąpienia. 

 
 

§ 11 
 

1. W wypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności: 
1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza w terminie 5 dni protokół 

inwentaryzacji wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia od umowy; 
2) Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych prac a Wykonawca 

zabezpieczy przerwane prace; 
3) koszt prac i czynności zabezpieczających poniesie strona, z winy której nastąpiło 

odstąpienie od umowy; 
4) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia wezwania do wykonania tego obowiązku, usunie z 

miejsca prowadzenia prac obiekty, materiały i urządzenia stanowiące jego własność; 
5) Wykonawca zgłosi do odbioru prace wykonane do czasu odstąpienia od umowy oraz 

prace zabezpieczające. 
2. W przypadku braku współdziałania stron przy wykonaniu czynności ww. w ust. 1 strona 

działająca, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu drugiej strony, po upływie 14 dni od dnia 
otrzymania wezwania przez drugą stronę może przystąpić do wykonania czynności w/w w ust. 



 

1, samodzielnie na koszt i ryzyko drugiej strony. 
3. Jeżeli odstąpienie od umowy będzie dotyczyło części umowy, Wykonawca może otrzymać 

wynagrodzenie za wykonaną część przedmiotu umowy, po wykonaniu inwentaryzacji, 
dokonaniu bezusterkowego odbioru wykonanych robót, przedstawieniu dokumentów 
potwierdzających rozliczenie z podwykonawcami oraz dokumentów gwarancji obejmujących  
 
wykonaną część przedmiot umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie w takim przypadku 
wypłacone w terminie 30 dni od dnia spełnienia ostatniego z w/w warunków. 

 
 

4. Odstąpienie od umowy nie ma wpływu na rękojmię i gwarancje w zakresie tej części 
przedmiotu umowy, która została już wykonana. Pozostaje w mocy zabezpieczenie umowy w 
zakresie wstrzymania płatności wynagrodzenia zgodnie z § 12, z tym że kwota ta zostanie 
dostosowana do wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ustalonego w sposób 
opisany powyżej. 

 
 

§ 12 
1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z 

zachowaniem warunków określonych w art. 454 i 455 ustawy Pzp i w ust. 2 poniżej. 
2. Zmiany zawartej Umowy mogą być za zgodą Stron dokonywane w zakresie modeli 

dostarczonych urządzeń w stosunku do modeli wyspecyfikowanych przez Wykonawcę w 
złożonej ofercie, jedynie w przypadku zaprzestania ich produkcji przez producenta lub 
niezawinionych przez Wykonawcę niespodziewanych opóźnień w dostawie pierwotnie 
zaoferowanych modeli urządzeń. W takim przypadku Wykonawca może zaoferować inne 
modele tych urządzeń, o parametrach nie gorszych niż określone w ofercie Wykonawcy, przy 
czym taka zmiana nie może powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: 

 w przypadku konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta 
nastąpiła na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł przewidzieć 
w chwili podpisania umowy. 

 w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy 
spowodowanej np. niedostępnością na rynku sprzętu/urządzeń opisanego w przedmiocie 
zamówienia. 

 W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy 
czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia, oraz udokumentowane 
koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi 
świadczeniami. 

 w przypadku zmian technologicznych spowodowanych np. zaprzestaniem produkcji 
określonego sprzętu/urządzeń, lub pojawieniem się na rynku nowszej wersji 
sprzętu/urządzeń. W takim przypadku Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego 
może dostarczyć inny produkt, niż zaoferowany w ofercie, pod warunkiem spełnienia 
wszystkich kluczowych parametrów opisanych w przedmiocie zamówienia w cenie 
wynikającej z oferty przetargowej. Zaistnienie takiej sytuacji może być również podstawą do 
aneksowania terminu realizacji umowy. 

 nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonanie umowy zmiana 
obowiązującego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia, uchwały, w tym zmiana 
stawki podatku VAT). 

 wystąpi konieczność zmiany podwykonawców, powierzenia wykonania części zakresu 
umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez 



 

podwykonawcę, 

 wystąpiła konieczność zmiany osób wymienionych w umowie, 

 w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze 
działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań – strony 
zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy, 
 

 w przypadku możliwości ubiegania się przez Zamawiającego o 0 stawkę Vat na zakupiony 
sprzęt/urządzenia Wykonawca wystawi fakturę korygującą na sprzęt/urządzenia, którego 
dotyczyć będzie 0 stawka. 

 
§ 13 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1, zaspokaja roszczenia Wykonawcy z tytułu 
wykonania umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych 
praw autorskich do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac 
powstałych w związku z wykonaniem umowy oraz z tytułu przeniesienia na Zamawiającego 
własności dokumentów. 

 
2. Z dniem odbioru dokumentacji wytworzonej w związku z realizacją niniejszej umowy, 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do tej dokumentacji jak 
również prawa zależne bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych na 
następujących polach eksploatacji: 

 utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
przedmiotu umowy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, 

 obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których treść dokumentacji utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

 w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt 2 – 
publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i  
reemitowanie,  a  także  publiczne  udostępnianie  w  taki  sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

 wprowadzanie i zachowanie w pamięci komputerów Zamawiającego. 

 wykorzystania wytworzonej dokumentacji na cele związane z realizacją przedmiotu 
umowy. 

3. Zamawiający uprawniony jest do oznaczania dokumentacji w sposób wskazujący, że przysługują 
mu w stosunku do niego autorskie prawa majątkowe. 

4. W przypadku zamieszczenia w dokumentacji zdjęć i innych materiałów graficznych, Wykonawca 
udziela Zamawiającemu nieodpłatnej, bezterminowej licencji na polach eksploatacji, o których 
mowa w ust. 2. 

5. Wykonawca oświadcza, że do zdjęć i innych materiałów graficznych, o których mowa w ust. 4, 
zamieszczonych w dokumentacji, posiada prawa autorskie, a także w żaden sposób nie narusza 
praw licencyjnych oraz autorskich osób trzecich. 

6. Z chwilą odbioru dokumentacji wytworzonej w związku z realizacją niniejszej umowy przechodzi 
na rzecz Zamawiającego własność nośników, na których zostały one utrwalone. 

 
§ 14 

 
Wszelkie oświadczenia, uwagi, wnioski, zawiadomienia itp. czynności, strony będą kierowały do 
siebie w formie fax, e-mail na adres Zamawiającego ……….. oraz Wykonawcy………..   i  jednocześnie  
w  formie  pisemnej  listem  poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres strony wskazany w 
komparycji umowy lub za doręczeniem w siedzibie strony. 
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§ 15 
1. Wszelkie zmiany,  jakie  strony  chciałyby  wprowadzić  do  ustaleń  wynikających z 

przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron, 
z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. 

2. W przypadku dokonania zmian bez zachowania formy pisemnej i/lub niezgodnie z wymogami  
 
określonymi w ust. 1 i 2, koszty i ryzyko wprowadzonych zmian obciążają wyłącznie stronę 
która te zmiany wprowadziła. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i jest zobowiązany 
wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy. 

 
 

§ 16 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny brutto 

podanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę: ………………………………………………. zł  

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie: ……………………………. .  

3. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

tj. ……………………… zł (słownie: ……………………………………………….…) jest przeznaczone na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

4. Część zabezpieczenia (70%), tj. kwota:  ……………………… zł (słownie: 

………………………………………………………………..) gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, 

zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

5. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 

której mowa ust. 3 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie wad stwierdzonych w 

trakcie odbioru. 

 
§ 17 

1. W celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
szkody mogące powstać w związku z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności dotyczy to 
przypadków niewykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków wynikających z 
umowy bądź wprost z przepisów prawa. 

2. W przypadku powstania szkód lub wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się pokryć szkody w pełnej wysokości, a w przypadku 
wytoczenia przeciwko Zamawiającemu procesu przed sądami lub innymi organami 
orzekającymi, Wykonawca wstąpi w miejsce Zamawiającego do wszczętego lub toczącego się 
procesu albo przystąpi do toczącego się postępowania po stronie Zamawiającego, na jego 
żądanie. 

 
§ 18 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową, mają odpowiednie zastosowanie powszechnie 
obowiązujące przepisy polskiego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 



 

1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.1740), ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo  
 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r.,  poz. 1710 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.). 
2. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków 

wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego 
pod rygorem nieważności. 

3. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego Umową Strony poddają rozstrzygnięciu sądu 
powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. W wypadku sprzeczności postanowień Umowy z jej załącznikami, pierwszeństwo stosowania 
mają postanowienia Umowy. 

5. Wymienione w Umowie załączniki stanowią jej integralną część. 
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 
 
………………………………………….                                                                                               ……………………………….. 
 
 
…………………………………………. 
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