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Załącznik nr 7 Wzór umowy 

 

Umowa nr ………………………………… 
 

zawarta w dniu ……………………… r. w ……………………………. pomiędzy: 
Akademią Przedsiębiorczości spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą:  ul. Targowa 18/5, 
25-520 Kielce; NIP 664-10-69-313, Regon 290682445 reprezentowaną przez: 
Michała Zatorskiego – Prezesa Zarządu 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a 
……………………………………………………………….. z siedzibą przy ul. ……………………………….., 
NIP …………………….., REGON ………………………….. reprezentowanym/ą przez: 
………………………………. – …………………………….  
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
zwane dalej wspólnie ”Stronami”. 
 

 

 
§ 1. 

PODSTAWA PRAWNA ZAWARCIA UMOWY 

1. Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym zgodnie 

z zasadą konkurencyjności postępowaniu nr 5/8.5.1/RPOWŚ/ZK/2020 na dostawę sprzętu 

komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby  projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji 

zawodowej dla Starachowice – II EDYCJA” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

2. Wynagrodzenie w ramach niniejszej umowy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 2. 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania: 
 

L.p. Nazwa/model/marka  Ilość 
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2. Kompleksowa realizacja Przedmiotu Umowy musi być zgodna z wymaganiami określonymi  
w szczegółowej charakterystyce przedmiotu zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy w postępowaniu nr 
5/8.5.1/RPOWŚ/ZK/2020. 

3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że z zastrzeżeniem zmian dopuszczalnych przez 
przepisy prawa i Umowę – przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z treścią szczegółowej 
charakterystyki przedmiotu zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy i wszelkich zmian oraz wyjaśnień 
udzielonych w odpowiedzi na zapytania Wykonawców, które miały miejsce w toku postępowania 
poprzedzającego zawarcie Umowy. 

 
§ 3. 

SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Strony deklarują współpracę w celu realizacji Umowy. W szczególności Strony zobowiązane są do 

wzajemnego powiadamiania o ważnych okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na 
wykonanie Umowy, w tym na ewentualne opóźnienia.  

2. Językiem Umowy i językiem stosowanym podczas jej realizacji jest język polski. Dotyczy to także 
całej komunikacji między Stronami.  

3. Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu, by nie dopuścić do jego uszkodzenia lub 
pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.  

4. Sprzęt będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami 
bezpieczeństwa. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z zachowaniem najwyższej staranności, 
przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.  

6. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub wskazanym przez niego osobom sprawdzenie sprzętu w 
celu jego odbioru w miejscu dostawy. Sprawdzenie sprzętu będzie polegało na upewnieniu się, że 
sprzęt jest wolny od wad fizycznych, a w szczególności, że sprzęt odpowiada wymogom 
określonym przez Zamawiającego. Na okoliczność odbioru sprzętu zostanie sporządzony protokół 
odbioru podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i Szkół.  

7. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty, które dotyczą sprzętu, przede wszystkim karty 
gwarancyjne i instrukcje obsługi sprzętu, a jeśli zostały wydane w innym języku niż polski przedłoży 
jednocześnie ich tłumaczenia na język polski.  

8. Korzyści i ciężary związane ze sprzętem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty 

lub uszkodzenia sprzętu przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania sprzętu 

Zamawiającemu. Za dzień wydania sprzętu Zamawiającemu uważa się dzień, w którym 

został on odebrany przez Zamawiającego lub wskazane przez niego osoby zgodnie  
z procedurą określoną w ust.6.  

9. Potwierdzeniem realizacji zamówienia w terminie, o którym mowa w §4 ust. 1 jest protokół odbioru 
podpisany przez obie Strony. Zamawiający może upoważnić do odebrania sprzętu, jego 
sprawdzenia i podpisania protokołu odbioru przedstawicieli Szkół, do których jest on dostarczany  
i przez których będzie użytkowany.  

§ 4. 

TERMIN WYKONANIA 

1. Strony ustalają termin realizacji Umowy tj. dostarczenie całości sprzętu komputerowego oraz 
oprogramowania najpóźniej w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy.   

2. W uzasadnionych przypadkach termin określony w ust. 1 może ulec zmianie tylko za zgodą 
Zamawiającego. Zmiana terminu wymaga aneksu do Umowy.  

3. Jeżeli w toku realizacji Umowy, mimo zachowania przez Wykonawcę należytej staranności, 
Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności dających podstawę do oceny, że przedmiot Umowy 
nie zostanie wykonany w terminie określonym w ust. 1, niezwłocznie zawiadomi na piśmie 
Zamawiającego o przyczynach wystąpienia opóźnienia oraz przedstawi przewidywany termin 
dostawy. 

 

 

 

 

 



                        

Postępowanie nr 5/8.5.1/RPOWŚ/ZK/2020 

                           |  Lider projektu:                                     |  Partnerzy projektu 

                                        
Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, reprezentowanym przez Zarząd Województwa. 

§ 5. 

OBOWIĄZKI STRON 
1. Zamawiający jest zobowiązany do współdziałania z Wykonawcą w granicach określonych prawem 

oraz Umową.  

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy z najwyższą starannością,  

w sposób zgodny z:  

1) Szczegółową Charakterystyką Przedmiotu Zamówienia,  

2) Złożoną Ofertą. 

 
§ 6. 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcom, z 

zastrzeżeniem poniższych postanowień.  

2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale następujących Podwykonawców:  

 

1) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę] 

……………………- w zakresie _...................................  

2) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę] …………………… 

- w zakresie ...................................  

  

3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie 

danych dotyczących Podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych Podwykonawcach, którym 

zamierza powierzyć prace w ramach realizacji Umowy.  

4. Informacja o zmianie danych dotyczących Podwykonawców powinna zostać przekazana 

Zamawiającemu w  terminie 3 dni roboczych od zmiany danych.  

5. Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany Podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się w toku 

postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej Umowy, to jest zobowiązany do wykazania 

Zamawiającemu, że nowy Podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria 

kwalifikacji w stopniu nie mniejszym, niż Podwykonawca dotychczasowy. Zamawiający jest uprawniony 

do odmowy współdziałania z Podwykonawcą, co do którego Wykonawca nie wykazał spełnienia 

warunków lub kryteriów kwalifikacji, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, a opóźnienie 

w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z takim Podwykonawcą, stanowi zwłokę 

Wykonawcy.  

6. Jeżeli Wykonawca rezygnuje z posługiwania się Podwykonawcą, na zasoby którego powoływał się w 

toku  postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej Umowy, to jest zobowiązany do wykazania 

Zamawiającemu, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria 

kwalifikacji w stopniu nie mniejszym, niż Podwykonawca, z którego Wykonawca rezygnuje. 

Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Wykonawcą, który nie wykazał 

samodzielnego spełnienia warunków lub kryteriów kwalifikacji, do czasu wykazania przez Wykonawcę 

ich spełnienia lub wskazania innego Podwykonawcy i wykazania spełnienia przez niego tych warunków 

lub kryteriów, a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z 

Wykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.  

7. Jeżeli Wykonawca w toku realizacji Umowy zamierza powierzyć realizację jej części Podwykonawcy 

dotychczas nieujawnionemu zgodnie z postanowieniami powyższymi, jest zobowiązany do 

przedstawienia na żądanie Zamawiającego dotyczących tego Podwykonawcy oświadczeń, w tym 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów podmiotowych 

potwierdzających brak podstaw jego wykluczenia – w zależności od treści żądania Zamawiającego. 

Dokumenty powinny zostać dostarczone w terminie określonym w żądaniu Zamawiającego, nie później, 

niż na 3 dni przed planowanym powierzeniem prac Podwykonawcy. 

8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca  zobowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania odpowiedniej części zamówienia Podwykonawcy.  
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9. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

działanie Podwykonawców jak za własne działania, niezależnie od podjętych przez Zamawiającego 

działań sprawdzających wynikających z niniejszej Umowy lub przepisów prawa. 

 
§ 7. 

WYNAGRODZENIE 

1. Łączne wynagrodzenie brutto za realizację przedmiotu Umowy wynosi ……………………………. zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………….) w tym: 

Lp.  

Przedmiot 
zamówienia 
zgodnie 
z opisem 
zawartym 
w Załączniku nr 
1 

 

Oznaczenie producenta  
i modelu 
+ miejsce dostawy 

Liczba 
sztuk 

Cena 
jednostko
wa 
netto 

Wartość 
netto 
(cena 
jednostkow
a 
x ilość 
sztuk) 

Stawka 
podatku 
VAT 

Wartość 
brutto 
(wartość 
netto + 
kwota 
podatku 
VAT) 

1       
 

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

    
 

2. Strony ustalają, że podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest należyte wykonanie 
obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy.  

3. Za datę wykonania przedmiotu Umowy w części lub w całości uważa się datę podpisania przez 
Zamawiającego odpowiedniego Protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Protokół odbioru 
sporządzony zostanie w formie pisemnej, pod rygorem  nieważności, w trzech egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze Stron oraz jeden egzemplarz dla każdej Szkoły, do której dostarczany jest sprzęt. 
O ile z Umowy lub przepisów prawa nie wynika inaczej, jedynie podpisany przez wszystkie Strony 
Protokół odbioru jest podstawą do dokonania zapłaty wynagrodzenia. Zamawiający nie dopuszcza 
jednostronnych Protokołów odbioru wystawionych przez Wykonawcę.  

4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek Wykonawcy wskazany na 
fakturze.  

5. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał bankowi polecenie przelewu 
wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.  
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§ 8. 
GWARANCJA 

1. Wykonawca oświadcza, że udziela Szkołom: 
1) rękojmi na dostarczony sprzęt na okres 24 miesięcy;  
2) gwarancji na dostarczony sprzęt na zasadach i na okres określony w Szczegółowej 

Charakterystyce Przedmiotu Zamówienia stanowiącej Załącznik nr 1 do Zaproszenia; 
3) okres gwarancji i rękojmi liczony jest od daty odbioru sprzętu przez Zamawiającego. 

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi/gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 
tkwiących w sprzęcie w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady 
fizyczne sprzętu powstałe po ich odbiorze, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu 
obowiązywania rękojmi.       

3. Rękojmia i gwarancja udzielana jest w ramach wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1.  
4. W ramach gwarancji, wykonawca zapewni bezpłatny serwis sprzętu. W przypadku awarii wymagającej 

naprawy Wykonawca odbierze wadliwy sprzęt z miejsca użytkowania, następnie dostarczy w to miejsce 
sprzęt naprawiony lub wolny od wad. Wykonawca dokona powyższego odbioru i zwrotu na własny 
koszt. Czas naprawy lub wymiany na wolny od wad wynosi do 21 dni. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany 
niesprawnej części na nową w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu, 
zgodnie z warunkami gwarancyjnymi.  

6. Zgłoszenie awarii lub wady następuje telefonicznie/faxem na numer telefonu/faxu 
……….…………….. 

7. Uprawnienia i obowiązki stron z tytułu rękojmi reguluje Kodeks Cywilny. 

 
§ 9. 

KARY UMOWNE 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może 

naliczyć mu karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % ceny określonej w § 7 ust. 
1 za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi 
w wysokości 1 % ceny określonej w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 
wysokości 20 % ceny określonej w § 7 ust. 1. 

2. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie informował 
Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia 
kary. 

3. Zamawiający może odstąpić od nałożenia kary umownej określonej w ust. 1 pkt. 1) w sytuacji 
wystąpienia siły wyższej określonej w §11 ust. 1 pkt. 6. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej. 

 
§ 10. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy:  

1) Wykonawca mimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, określonego terminu stwierdzonych 
naruszeń nie wykonuje zapisów Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub  
w rażący sposób zaniedbuje bądź narusza zobowiązania umowne,  

2) nastąpiła niedopuszczalna zmiana składu Wykonawców, który wspólnie ubiegali się o udzielenie 
zamówienia i wspólnie je uzyskali.  

2. Jeżeli Zamawiający nie współdziała z Wykonawcą w zakresie przewidzianym postanowieniami Umowy, 
a współdziałanie to jest konieczne do wykonania Umowy, Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia 
od Umowy po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do zapewnienia koniecznego współdziałania i 
wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 14 dni,  
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z zagrożeniem odstąpienia od Umowy w razie jego bezskutecznego upływu. W wezwaniu Wykonawca 
zobowiązany jest wskazać dokładnie brak wymaganego współdziałania i jego wpływ na realizację 
Umowy. Wezwanie będzie wystosowane w formie pisemnej pod rygorem 
bezskuteczności wezwania. 

§ 11. 
ZMIANY UMOWY 

1. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, gdy konieczność 
wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy tj:  

1) konieczności dostarczenia innego, niż określonego w Umowie urządzenia lub oprogramowania, 
niepowodująca zwiększenia ceny, spowodowana zakończeniem produkcji określonego w Umowie 
urządzenia/oprogramowania lub wycofania go z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej lub inną uzasadnioną przyczyną, posiadające parametry nie gorsze od zaproponowanych 
przez Wykonawcę w ofercie,  

2) pojawienia się na rynku urządzenia producenta sprzętu nowszej generacji lub nowej wersji 
oprogramowania, o lepszych parametrach i pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji 
pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują zwiększenia ceny,  

3) ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego urządzenia Zamawiający dopuszcza 
zmianę w zakresie przedmiotu Umowy polegającą na zastąpieniu danego produktu produktem 
zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w Szczegółowej Charakterystyce 
Przedmiotu Zamówienia dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub 
Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad,  

4) zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku 
Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający 
dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy 
wymuszone takimi zmianami prawa,  

5) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, po 
uprzedniej akceptacji Zamawiającego,  

6) siły wyższej – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 
niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu 
należytej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy realizację jego zobowiązania w całości lub 
części. W przypadku wystąpienia siły wyższej Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich 
starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, 
powstałego na skutek działania siły wyższej, 

7) zmianą wniosku o dofinansowanie projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej 
dla Starachowic – II EDYCJA” zaakceptowaną  przez Instytucję Zarządzającą w zakresie, w jakim 
zmiana ta ma wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy,  

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji zamówienia jeżeli zmiana terminu 
powstała z przyczyn niezawinionych przez strony umowy, pomniejszenia zamówienia oraz 
zmniejszenia wynagrodzenia jeżeli usługa będzie realizowana dla mniejszej od zakładanej 
pierwotnie ilości szkół. 

3. W przypadkach, w których zgodnie z powyższymi postanowieniami lub przepisami prawa możliwe jest 
wprowadzenie zmiany do Umowy, Zamawiający przewiduje także możliwość wprowadzenia 
odpowiedniej zmiany terminu realizacji, w szczególności:  
1) konieczność zmiany wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego 

wykonania Umowy, w szczególności ze względu na zaistnienie okoliczności o których mowa  
w ust. 1,  

2) zmianę warunków dostawy nie zależną od Wykonawcy, np. opóźnienie w dostawie  
z zagranicy, kontrola celna, opóźnienie lub zatrzymanie transportu wynikające np. z powodów 
warunków atmosferycznych.  

4. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych rejestrowych lub adresowych oraz danych kontaktowych 
Stron. 

 

 

 



                        

Postępowanie nr 5/8.5.1/RPOWŚ/ZK/2020 

                           |  Lider projektu:                                     |  Partnerzy projektu 

                                        
Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, reprezentowanym przez Zarząd Województwa. 

§12 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO 

Stosownie do wymogu określonego w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. Wykonawca został poinformowany, że: 

a) administratorem jego danych osobowych jest Akademia Przedsiębiorczości spółka z o.o. siedzibą: 25-
520 Kielce, ul. Targowa 18/5, 

b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: bezpieczeństwo@ap.org.pl  

c) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

d) dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa,  

e) dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat po ustaniu umowy, 

f) Wykonawca posiada prawo do dostępu do treści swoich danych,  ich sprostowania, lub ograniczenia 
przetwarzania, 

g) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących Wykonawcy naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku., 

h) podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych 
skutkuje odmową zawarcia umowy. 

§ 13. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub 
obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, udzielonej na 
piśmie pod rygorem nieważności.  

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. .  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  
4. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zmiany będą dokonywane w postaci aneksów do Umowy, chyba że w Umowie wskazano 
inaczej.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
stron.  

6. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:  
1) Szczegółowa Charakterystyka Przedmiotu Zamówienia,  
2) Oferta Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

………………………………… ………………………………… 

Zamawiający Wykonawca 
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