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Umowa Nr ………… (PROJEKT) 

zawarta w dniu ………………..w Łodzi, pomiędzy 

Miastem Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, NIP 7250028902, REGON 472057632 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Pana Sebastiana Zielińskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi,   

ul. Karolewska 30/34, 90-561 Łódź, na podstawie Zarządzenia Nr ………… Prezydenta Miasta 

Łodzi z dnia …………….. r.  

a 

………….………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Wykonawcą 

 

Umowa reguluje wzajemne zobowiązania stron przy realizacji zamówienia prowadzonego na 

podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020” tj. zgodnie z Zasadą konkurencyjności i zostaje zawarta po rozstrzygnięciu przez 

Zamawiającego postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty. 

§ 1 Przedmiot zamówienia 

1. W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego pn. „Zakup i dostawa specjalistycznego 

wyposażenia pracowni dydaktycznych do prowadzenia terapii oraz sprzętu komputerowego z 

oprogramowaniem i innych urządzeń w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi – zamówienie 

podzielono na 3 części”, zarejestrowanego pod nr TIK/3/2019 oraz współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówienia – zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia (technicznym i jakościowym) zawartym w SIWZ dla danej części 

zamówienia oraz zgodnie z treścią złożonej oferty.  

2. Zakres zamówienia obejmuje: 

**1/Część 1 / 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu: EEG Biofeedback 4 kanałowego  

z wyposażaniem gabinetu (1 komplet/zestaw) oraz czepka do wykonywania badań EEG 

Biofeedback (1 szt.) składającego się z poszczególnych elementów, urządzeń, sprzętu i akcesoriów 

- posiadających oczekiwane funkcje według zestawienia szczegółowego określonego przez 

Zamawiającego w treści SIWZ. 

Wykonawca zapewnia darmową dostawę, montaż i konfigurację sprzętów/stanowiska w siedzibie 

Zamawiającego wraz z pierwszym uruchomieniem – usługę tą Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać nieodpłatnie z wykorzystaniem urządzeń zakupionych przez Zamawiającego w odrębnym 

postępowaniu tj. komputerem przenośnym Lenovo V130 (Windows 10 Pro; Procesor i3-7020U; 

RAM 4GB; HDD 1TB) oraz drukarką HP LaserJet Pro 200 M203dw 

                                                 
1
 Należy dostosować zakres przedmiotu umowy do zakresu zamówienia uzyskanego przez Wykonawcę zgodnie 

z treścią złożonej oferty. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/77628/1_wytyczne_wz_kwalifikowalnosci_wydatkow.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/77628/1_wytyczne_wz_kwalifikowalnosci_wydatkow.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/77628/1_wytyczne_wz_kwalifikowalnosci_wydatkow.pdf
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Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie stanowiskowe dla 7-8 osób  

w siedzibie Zamawiającego obejmujące trzygodzinny instruktaż przedstawiający podstawy 

użytkowania oraz funkcjonalności zaoferowanego systemu. Szkolenie odbędzie się w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później niż w terminie do 30 dni od daty odbioru dostawy 

zamówienia.  

**
2
/Część 2 / 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitora LCD (1 szt.) do wyposażenia gabinetu do terapii 

EEG Biofeedback zgodnie ze specyfikacją określoną szczegółowo w treści SIWZ. 

**
3
/Część 3 / 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do uwagi słuchowej (1 komplet) do wyposażenia 

gabinetu do terapii metodą A. Tomatisa składającego się z poszczególnych zintegrowanych ze sobą 

elementów, urządzeń, sprzętu i akcesoriów - posiadających oczekiwane funkcje według zestawienia 

szczegółowego określonego przez Zamawiającego w treści SIWZ. 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie stanowiskowe dla 7-8 osób  

w siedzibie Zamawiającego obejmujące trzygodzinny instruktaż przedstawiający podstawy 

użytkowania oraz funkcjonalności zaoferowanego systemu. Szkolenie odbędzie się w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później niż w terminie do 30 dni od daty odbioru dostawy 

zamówienia. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowanie jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Przedmiot zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

Składając ofertę, Wykonawca złożył oświadczenie, iż treść SIWZ jest mu znana i nie wnosi wobec 

niej zastrzeżeń.  

5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować umowę zgodnie ze złożoną ofertą oraz SIWZ, 

stanowiącymi integralną część niniejszej umowy oraz odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do 

umowy 

§ 2 Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Termin realizacji zamówienia: - ustala się zgodnie ze złożoną ofertą oraz zgodnie z SIWZ nie 

dłużej jednak niż w terminie do: 

- 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z wyłączeniem obowiązku Wykonawcy o którym 

mowa w pkt 3.2.1 pkt 3 Ogłoszenia o zamówieniu, który Wykonawca części nr 1 zobowiązany 

będzie zrealizować w terminie do 7 dni kalendarzowych licząc od dnia w którym zostanie 

zrealizowana dostawa urządzeń dostarczanych w ramach części zamówienia nr 1 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności  

i których strony, przy zachowaniu należytej staranności nie mogły przewidzieć przy zawieraniu 

umowy, a które mogą skutkować niemożnością dotrzymania terminów umownych, Wykonawca 
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zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego na piśmie o ich wystąpieniu. Wówczas 

Zamawiający może wyrazić zgodę na wyznaczenie nowego terminu wykonania prac, który  

w stosunku do terminów poprzednich może być przesunięty o czas nie dłuższy niż czas trwania 

tychże okoliczności. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Wykonawcy zobowiązany jest do 

dotrzymania terminów ustalonych w umowie. Ustalenie nowych terminów musi nastąpić na piśmie.  

§ 3 Procedura realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówienia do siedziby Zamawiającego. Dostawa 

obejmuje rozładunek i przemieszczenie towaru do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. 

w umówionym terminie oraz montaż i pierwsze uruchomienie sprzętu w pracowniach 

Zamawiającego. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się dostarczenie przedmiotu 

zamówienia w wymaganej ilości w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego w umówionym 

terminie. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy w całości i jednorazowo. 

Zamawiający nie dopuszcza wykonania dostaw w częściach – w takim przypadku, Zamawiający 

odmówi dokonania odbioru.  

2. Strony ustalają, że dostawy odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w 

godzinach 8:00 – 15:00. Wykonawca zobowiązuje się do awizowania dostawy faksem lub drogą 

elektroniczną z wyprzedzeniem dwóch (2) dni roboczych. W przypadku braku zawiadomienia w 

wyznaczonym terminie, Zamawiający może nie przystąpić do odbioru. W takim przypadku nastąpi 

ponowne wdrożenie procedury przewidzianej w niniejszym ustępie. 

3. Z chwilą dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędne oprogramowanie 

oferowane przez Producenta danego rodzaju sprzętu, w tym w szczególności wersje instalacyjne na 

nośnikach danych typu płyta DVD lub inne równoważne – tam, gdzie jest to wymagane dla 

poprawnego skonfigurowania i korzystania ze sprzętu przez Zamawiającego.  

4. W dniu i miejscu dostawy Zamawiający dokona odbioru ilościowego i jakościowego. Odbiór 

będzie polegał na sprawdzeniu ilościowym elementów dostawy, sprawdzeniu kompletności oraz 

zgodności oferowanych funkcji z warunkami określonymi w SIWZ, a także sprawdzeniu zgodności 

dostawy z terminem realizacji umowy, co zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru podpisanym 

przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy, sporządzonym w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach (jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego). Protokół Odbioru stanowi 

załącznik nr 3 do umowy.  

5. W przypadku, gdy dowolny z oferowanego przedmiotu zamówienia nie przejdzie pozytywnego 

odbioru jakościowego, Zamawiajacy odmówi dokonania przyjęcia pozostałej części dostawy oraz 

zobowiąże Wykonawcę do dostarczenia w terminie trzech (3) dni roboczych od dnia wniesienia 

zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

6. W przypadku, gdy w ramach procedury o której mowa w pkt 5 ponowny odbiór wykaże 

niezgodności z SIWZ, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości bez prawa regresu ze 

strony Wykonawcy oraz naliczyć stosowne kary umowne.  
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7. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania 

podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania. 

8. Dostawa przedmiotu zamówienia niezgodnego z parametrami określonymi w załączniku nr 1 do 

umowy oraz z SIWZ lub wadliwego stanowi nie wykonanie przedmiotu umowy. 

§ 4 Oświadczenia Stron 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje odpowiednim personelem oraz 

odpowiednimi środkami gwarantującymi prawidłową realizację umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż oferowany sprzęt – w każdej z części zamówienia, jest fabrycznie 

nowy, kompletny, nieużywany, nierefabrykowany i nieregenerowany, nienaprawiany oraz że nie 

podlegał ponownej obróbce. Wykonawca oświadcza także, iż oferowane dostawy  są wolne od wad 

prawnych tj. uniemożliwiających swobodne, nieograniczone oraz zgodne z prawem (np. bez 

naruszania praw osób trzecich) wykorzystywanie go przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności i niewykorzystywania dokumentów 

i informacji uzyskanych od Zamawiającego w innym celu niż wykonanie umowy. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie dane osobowe uzyskane podczas realizacji niniejszej 

umowy będą przetwarzane w taki sposób i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do jej 

realizacji, z  zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu 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 

4.05.2016, str. 1, z późn. zm). 

§ 5 Cena przedmiotu umowy i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma, zgodnie ze złożoną ofertą łączne 

wynagrodzenie brutto w wysokości  

**Część 1) ……………………………………………, słownie: ……………………………………………… 

**Część 2) ……………………………………………, słownie: ……………………………………………… 

**Część 3) ……………………………………………, słownie: …………………………………………………. 

obejmujące również wszelkie obciążenia związane z realizacją umowy, w tym: koszty sprzedaży, 

dostarczenia (załadunku, rozładunku) do miejsca dostawy wskazanego w § 3 ust. 1 umowy  

i umieszczenia we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu magazynowym, ponadto opłaty 

i podatki. 

2. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Strony Protokół Odbioru o którym mowa 

w § 3 ust. 4. 

3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia przez 

Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, z załączonym podpisanym Protokołem Odbioru, na 

rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.  

4. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

Koszty przelewu pokrywa Zamawiający. 
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5. W związku ze współfinansowaniem projektu ze środków Unii Europejskiej, Zamawiający 

zastrzega wypłatę należnego wynagrodzenia za ten okres pod warunkiem dostępności środków na 

rachunku Projektu. 

5.1.W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, wynikającego z sytuacji, o której mowa  

w ust. 5 Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził odsetek za ten czas. 

6. Za opóźnienie w zapłacie faktury Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. 

7. Zamawiający oświadcza, iż nabywcą towaru jest Miasto Łódź (zgodnie z danymi podanymi,  

w komparycji), natomiast odbiorcą faktury jest Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi – zgodnie  

z danymi podanymi w komparycji.  

8. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.  

8.1 W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego 

Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl.  

8.2 Szczegółowe zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych  

i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty 

wykonawcze 

8.3 W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions, wpisując dane 

nabywcy:  

- w sekcji NIP należy wpisać NIP Miasta: 7250028902,  

- jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP,  

- w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem faktury.  

8.4 W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert , wpisując dane nabywcy: 

- w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP Miasta: 7250028902,  

- jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP,  

- w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem faktury.  

8.5 W obu przypadkach o których mowa w pkt 8.3 i 8.4 sekcja Odbiorca powinna być wypełniona 

zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi.  

8.6 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie 

Elektronicznego Fakturowania – na poniższego maila: kontakt@zss2.elodz.edu.pl 

§ 6 Warunki gwarancji jakości i rękojmi 

1. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją jakości 

Wykonawcy – przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru  

o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy.  

2. Dodatkowo, Wykonawca oświadcza że oferowane w ramach dostawy urządzenia gotowe – tj. nie 

wytworzone lub przetworzone na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia przez Wykonawcę i 

oferowane w otwartej sprzedaży przez Producenta lub sieć dystrybucji: w tym w szczególności 
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komputer i monitor, objęte są gwarancją jakości Producenta trwającą przez czas nie krótszy niż 24 

miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru 

wszystkie dokumenty np. Karty gwarancyjne, w formie upoważniającej i umożliwiającej korzystanie 

mu z przysługujących mu praw w zakresie gwarancji jakości.  

4. Wykonawca oświadcza, iż ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne tkwiące w rzeczy będącej przedmiotem dostawy w ramach wynagrodzenia o którym 

mowa w § 5 ust.1 – zgodnie z ogólnymi przepisami prawa w tym zakresie.  

5. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

tkwiące w rzeczy rozpoczyna się od daty podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru 

o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy.  

§ 7 Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne wezwanie 

Zamawiającego do zapłacenia następujących kar umownych: 

a) w przypadku przekroczenia terminu dostawy (zwłoki lub opóźnienia) określonego dla danej 

części zamówienia w § 2 ust. 1 w wysokości 0,8% całkowitego wynagrodzenia brutto o którym 

mowa w § 5 ust. 1 należnego za wykonanie danej części zamówienia w której doszło do opóźnienia 

lub zwłoki, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki. W przypadku zwłoki lub opóźnienia 

przekraczającej 7 dni kalendarzowych, Zamawiający upoważniony jest do naliczania od dnia 

następnego kary umownej z tego tytułu w wysokości 1,6% wynagrodzenia brutto o którym mowa 

w § 5 ust. 1.  

b) w przypadku gdy zwłoka lub opóźnienie w realizacji ustalonego terminu dostawy o którym mowa 

w § 2 ust. 1 przekroczy 21 dni kalendarzowych, Zamawiający upoważniony jest do 

natychmiastowego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z wyłącznej winy Wykonawcy, oraz 

naliczenie wszystkich należnych kar umownych.  

c) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca niezależnie od kar umownych, przewidzianych w lit. a) zapłaci dodatkowo 

karę umowną w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 

należnego za wykonanie danej części zamówienia w odniesieniu do której doszło do wypowiedzenia 

umowy.  

2. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą naliczane niezależnie od siebie. 

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

zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do 

wysokości poniesionej szkody. 

§ 8 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach 

obowiązującego prawa. 
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2. Zamawiający może odstąpić od całości umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

w trybie natychmiastowym w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a w szczególności, gdy: 

a) Wykonawca nienależycie wykonuje umowę, w szczególności nie przestrzega ustalonych procedur 

lub narusza inne postanowienia umowy i w przypadku, gdy po upływie 3 dni od wezwania przez 

Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień umowy i usunięcia 

ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania. 

b) gdy zwłoka w stosunku do ustalonego terminu wykonania przedmiotu umowy przekracza 7 dni 

kalendarzowych, a zwłoka spowodowana jest nieprofesjonalnym działaniem Wykonawcy, 

zaniechaniem Wykonawcy lub pojawieniem się okoliczności za których wystąpienie Wykonawcy 

można przypisać wyłączną lub częściową winę. 

2.1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy pociąga za sobą naliczenie 

kar umownych o których mowa w § 7 ust. 1 lit c). 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 3 dni roboczych od 

dnia stwierdzenia zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

§ 9 Reprezentacja Stron do celu realizacji umowy 

1. Do bieżącej współpracy, w zakresie wykonywania niniejszej umowy, upoważnione są 

następujące osoby: 

1.1. W zakresie odbioru przedmiotu zamówienia 

a) Po stronie Zamawiającego- …………………….. 

b) Po stronie Wykonawcy- …………………………… 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż osoby wymienione w ust. 1 są upoważnione do wykonywania w 

imieniu mocodawców czynności określonych w niniejszej umowie, w tym do przedstawienia 

przedmiotu umowy zamówienia do odbioru i odbioru zamówienia. Upoważnienie nie obejmuje 

prawa do zmiany postanowień umowy, jej rozwiązania lub wypowiedzenia. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej Strony i nie 

stanowi zmiany umowy. 

§ 10 Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zmiany umowy nie stanowią w szczególności zmiany: nazw/określeń Stron, siedziby Stron, 

numerów kont bankowych Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu 

umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w przypadku: 
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a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty, 

b) gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna 

dla Zamawiającego, 

c) zmiany miejsc dostaw, użytkowania, wykonywania świadczeń gwarancyjnych, świadczenia usług 

stanowiących przedmiot umowy, oraz zmian adresów tych miejsc w wyniku zmian organizacyjnych 

i/lub zmian adresów Zamawiającego, jednostek nadzorowanych przez Zamawiającego, innych 

jednostek, na rzecz których, w imieniu których i/lub wspólnie z którymi Zamawiający udzielił 

zamówienia. 

§ 11 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych,  

2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać 

polubownie. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane rozstrzygnięciu 

przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

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

4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez ostatnią ze Stron. 

5. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy 

 

Wykaz Załączników stanowiących integralną część umowy; 

 1/ Oferta wykonawcy  

 2/ SIWZ 

 3/ Protokół Odbioru 

 

   Zamawiający         Wykonawca 

   __________              _____________ 

   data i podpis         data i podpis  


