Znak sprawy: AI.261.01.2020.MF

Załącznik nr 2 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy
-projekt umowyzawarta w …………………………………………………………………....…… w dniu
pomiędzy:
..………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
z siedzibą w ………………………..……………………………………………………...……………………………………………………..….
Regon:…………………………………………………..………………….,NIP: ………………………..…………………………
reprezentowanym/reprezentowaną przez :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym/zwaną dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….…………………z siedzibą w …………………………………………………………………… (adres Wykonawcy),
wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: ………………………………… przez
…………………………………………………………………………………………………………..…………….……………………………………
Regon: ……………………………………………...., NIP: ……………………………………………………………………………....…
reprezentowanym/reprezentowaną przez:…………………………… ………………… …………………………………….
zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.
Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1843), w przedmiocie
………………………………………… (nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego), dokonał wyboru oferty
Wykonawcy, Strony uzgadniają, co następuje:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa ………………………….(zwanego dalej: „sprzętem” lub „przedmiotem
umowy”) spełniającego warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i załącznikami do nie (zwanej dalej: SIWZ) i ofercie Wykonawcy stanowiących integralną część
niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany oraz
nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny,
kompletny i gotowy do pracy, wraz ze sterownikami, oryginalnym oprogramowaniem wraz
z licencjami, a także spełnia wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie
przedmiotu zamówienia.
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3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta.
4. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych
w związku z realizacją niniejszej umowy.
§2
CENA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy w kwocie:
……………………………………………………………………………………zł netto (słownie: ……………………….. zł),
……………………………………………………………………………………..…..zł brutto (słownie: ……………………….. zł),
w tym VAT wg stawki 23%.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty jakie powstaną w związku
z wykonaniem umowy, w tym ubezpieczenie, koszty transportu, załadunku, rozładunku, koszty
serwisu gwarancyjnego ( § 5).
3. Cześć 1 zamówienia - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastosowania stawki podatku VAT w
wysokości 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11
marca 2004r ( Dz. U. z 2018r. poz. 2174,2174,2193,2215,2244,2354,2392 i 2433), pod warunkiem
uzyskania zgody wydawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Zamawiający przekaże wyłonionemu Wykonawcy stosowne zamówienie potwierdzone przez
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o którym mowa w par. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy o podatku
od towarów i usług ( Dz. U. z 2018r. poz. 2174,2174,2193,2215,2244,2354,2392 i 2433), na
podstawie którego Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury z zastosowaniem 0%
stawki VAT.
§3
TERMIN I WARUNKI DOSTAWY
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy fabrycznie nowy, wolny wad prawnych i fizycznych,
zgodny z normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na
terenie

Rzeczpospolitej

Polskiej

oraz

parametrami/wymaganiami

określonymi

w

SIWZ

i załącznikami do niej.
2. Wykonawca jest zobowiązany do :
a) wykonania przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż ……………… dni kalendarzowych
część 1 zamówienia: licząc od dnia przekazania Wykonawcy stosowanego zamówienia
potwierdzonego przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o którym mowa w par. 83 ust.
14

pkt

1

ustawy

o podatku

od

towarów

i

usług

( Dz.

U.

z

2018r.

poz.

2174,2174,2193,2215,2244,2354,2392 i 2433) , na okoliczność zastosowania stawki 0% VAT,
w formie skanu drogą elektroniczną na adres ……………………………….
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Wykonawca niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania skanu zamówienia.
Przedmiotowe zamówienie Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy w formie pisemnej
na adres …………………………….
część 2 zamówienia: licząc od dnia podpisania przedmiotowej umowy.
b) dostarczenia przedmiotu umowy, szczegółowo opisanym w załączniku nr …… do SIWZ do
wskazanego przez Zamawiającego miejsca na terenie Zamościa,

połączonym z wniesieniem

sprzętu bez udziału Zamawiającego z uwzględnieniem konieczności dostaw w godzinach pracy;
c) dostarczenia sprzętu wraz:


ze sporządzonymi w języku polskim: kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi,
wymaganymi licencjami, deklaracjami, certyfikatami określonymi w opisie przedmiotu
zamówienia;



z przyłączami, kablami itp. elementami niezbędnymi do uruchomienia i funkcjonowania
sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem;

d) wniesienia wraz z rozładunkiem i ustawienia przedmiotu umowy do pomieszczeń wskazanych
przez Zamawiającego;
e) zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy sprzętu, nie później niż na 3 dni
kalendarzowe przed tym terminem, z zachowaniem terminu wynikającego z ust.2 lit. a);
f) świadczenia serwisu przez okres gwarancji z czasem reakcji nie dłuższym niż 48 godzin;
3. Do momentu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego ryzyko ewentualnego uszkodzenia
lub utraty przedmiotu umowy obciąża wyłącznie Wykonawcę.
4. Dostawy odbywać się będą transportem Wykonawcy oraz na jego koszt i ryzyko.
5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w dniu dostawy dostarczy kopie certyfikatów, norm itp.
wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
realizacji przedmiotu umowy.
7. W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę szkód podczas wnoszenia i ustawienia przedmiotu
umowy, Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się do ich natychmiastowego usunięcia.
Niedotrzymanie niniejszych warunków spowoduje usunięcie tych wad lub szkód przez
Zamawiającego we własnym zakresie i obciążenie Wykonawcy powstałymi z tego tytułu kosztami.
8. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie,
możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie
należycie wykonać przedmiot umowy na warunkach określonych w umowie.
9. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru, który zostanie
sporządzony w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy
zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz w §3 ust. 1-6 niniejszej umowy. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu zamówienia w trakcie protokolarnego odbioru, Wykonawca
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wymieni przedmiot umowy na nowy, wolny od wad.
10. Nowy termin realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ustali z Zamawiającym.
§4
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy dokonywana będzie przez Zamawiającego na podstawie
faktury, uwzględniającej zapisy § 2 umowy.
2. Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu przedmiotu umowy, po jego odbiorze przez
Zamawiającego, potwierdzonym podpisanym przez obie strony protokołem odbioru bez zastrzeżeń.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za realizację przedmiotu umowy przelewem na
konto Wykonawcy podane na fakturze, w ciągu 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę faktury.
4. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Faktura wystawiona niezgodnie z treścią niniejszego paragrafu nie będzie przyjęta do realizacji.
6. W

przypadku

rozbieżności

pomiędzy

terminem

płatności

wskazanym

w

dokumentach

księgowych(np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie,
przyjmuje się termin określony w umowie.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania wystawienia przez Wykonawcę dowolnej liczby
faktur w dowolnym zestawieniu asortymentowym obejmującym przedmiot umowy.
§5
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres …………………….licząc od
dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru, z czasem reakcji nie
dłuższym niż 48 godzin od momentu przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego, przy czym czas
naprawy nie może przekroczyć 14 dni, chyba, że w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający
wskazał inny termin.
2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłaszanie wad
lub usterek za pomocą faksu, telefonicznie lub drogą elektroniczną, na adres…………………………………..
3. Wszystkie naprawy przedłużają automatycznie okres gwarancji o czas liczony od dnia zgłoszenia
wady do dnia jej usunięcia, a w przypadku wykonania naprawy w serwisie Wykonawcy o czas liczony
od dnia zgłoszenia wady do dnia dostarczenia Zamawiającemu.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania, w miejscu lokalizacji
przedmiotu zamówienia, następujących usług:
1) napraw

uszkodzeń

spowodowanych

wadami

technicznymi,

technologicznymi

i materiałowymi przy wykorzystaniu nowych nie regenerowanych, nie używanych części
i podzespołów;
2) testowania poprawności działania sprzętu po wykonaniu jego naprawy;
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3) telefonicznej pomocy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących sprzętu, zwanych dalej
„usługami serwisu gwarancyjnego”.
5. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu. Jednakże w przypadku
konieczności wykonania naprawy w serwisie Wykonawcy, Wykonawca zapewni na własny koszt
odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz dostarczenie sprzętu
zastępczego na czas naprawy. Ze względu na obowiązujące przepisy związane z ochroną danych
osobowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymontowania i zatrzymania dysku twardego
lub innych nośników danych w przypadku konieczności wykonania naprawy w zewnętrznym
serwisie Wykonawcy.
6. Zakres usług serwisu gwarancyjnego obejmuje również dojazd i pracę osób wykonujących czynności
serwisowe w imieniu Wykonawcy.
7. Każda osoba wykonująca w imieniu Wykonawcy usługi serwisu gwarancyjnego będzie posiadała
dokument tożsamości i pisemne upoważnienie wystawione przez Wykonawcę.
8. Wykonawca będzie wykonywał usługi serwisu

gwarancyjnego przy wykorzystaniu własnych

materiałów, sprzętu i narzędzi.
9. Części lub podzespoły, które zostaną wymienione w ramach usług serwisu gwarancyjnego stają się
własnością Wykonawcy, który zobowiązuje się do ich bezpośredniego odbioru od Zamawiającego
i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. W przypadku wymiany części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia karty
gwarancyjnej (jeśli ich producent udziela odrębnej gwarancji) wraz z jej tłumaczeniem na język
polski.
11. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek objętych gwarancją w wyznaczonym
terminie lub sprzecznie z warunkami gwarancji, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy
we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, z zachowaniem swoich praw
wynikających z gwarancji. W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia Zamawiający
zobowiązany jest, w formie pisemnej, do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zakresie wykonanych prac (napraw, zmian, wymiany na
nowe urządzenie itp.), w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wypłacić Zamawiającemu
kwotę stanowiącą równowartość poniesionego przez Zamawiającego kosztu wykonania tych prac.
12. W razie trzykrotnej naprawy w okresie gwarancji tego samego urządzenia, Zamawiający może żądać
od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad. W takim przypadku koszty wymiany
urządzenia obciążają Wykonawcę. Termin na wymianę wynosi maksymalnie 10 dni kalendarzowych
od chwili zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. W razie wymiany urządzenia na nowe, wolne od
wad, termin gwarancji biegnie na nowo.
13. Zamawiający może dokonać rozbudowy sprzętu bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji.
14. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonych przez producentów
5
Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2; 22-400 Zamość; tel. (084) 638 34 44, fax. (084) 638 35 00
www.upz.edu.pl; rektorat@upz.edu.pl

sprzętu. Warunki gwarancji mają pierwszeństwo przed warunkami gwarancji udzielonych przez
producentów sprzętu w zakresie, w jakim warunki gwarancji przyznają Zamawiającemu silniejszą
ochronę.
15. W przypadku awarii dyski twarde pozostają u Zamawiającego
§6
KARY UMOWNE
1. W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub części przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną
w wysokości 20% wynagrodzenia netto.
2. W razie opóźnienia w terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 3 ust.2 lit. a),
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto za
każdy dzień opóźnienia.
3. W razie opóźnienia terminów o których mowa w § 5 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości
0,2% wynagrodzenia netto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od terminu określonego w §
5 ust.1 i ust. 12.
4. W przypadku, gdy w treści umowy jest mowa o wynagrodzeniu netto, należy przez to rozumieć
wynagrodzenie jako całkowitą wartość netto za realizację przedmiotu umowy, o której mowa w § 2
ust.1.
5. Zamawiający może potrącić z umówionego wynagrodzenia należność z tytułu kar umownych,
o których mowa powyżej, bez konieczności wzywania Wykonawcy do ich zapłaty.
6. Zamawiający niezależnie od naliczonych kar umownych może dochodzić na zasadach ogólnych
odszkodowania przewyższającego karę umowną w pełnej wysokości poniesionej szkody.
§7
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania wszystkich ewentualnych sporów
mogących powstać w związku z realizacją umowy.
2. W braku możliwości osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej wszystkie spory powstałe
w związku z realizacją umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
§8
ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY
1. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji umowy, kontrolowania przebiegu dostaw objętych
umową w tym w szczególności do podpisania protokołu odbioru Zamawiający wyznacza :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji umowy Wykonawca
wyznacza:………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 nie powoduje zmiany umowy. Zmiana następuje poprzez
pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie umowy.
§9
PODWYKONAWCA
1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy bez
udziału podwykonawców/ przy udziale podwykonawców (niepotrzebne skreślić lub usunąć).
2. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze
odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy,
zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą).
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu umowy.
Odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza wykonanie części dostaw lub usług przez
podwykonawców.
4. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest, o ile są już znane, do
podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu
z nimi, zaangażowanych w takie dostawy lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia,
a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację części zamówienia.
5. Wykonawca jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedłożenia Zamawiającemu
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo w terminie 5 dni
roboczych od daty jej zawarcia.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury, potwierdzających wykonanie
zleconych podwykonawcy dostaw lub usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
7. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 6 jest dłuższy, Zamawiający poinformuje o tym
Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania.
8. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego dokonywania zapłat wynagrodzenia należnego
podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zapłaty przedłoży Zamawiającemu dowód
zapłaty oraz kopię faktury stanowiących podstawę do zapłaty.
9. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
10. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
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wykonania części zamówienia podwykonawcy.
§10
ZMIANY W UMOWIE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku:
a) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie
z obrotu urządzeń lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz
obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, na podstawie
której był dokonany wybór Wykonawcy;
b) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług na asortyment stanowiący
przedmiot umowy; Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury uwzględniającej
zmianę podatku za dostawy realizowane po wejściu w życiu przepisów wprowadzających zmianę.
Wartość netto wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji tych usług nie zmieni się,
a wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
c) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, za które nie
odpowiada Wykonawca, maksymalnie o 7 dni;
d) zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu
zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku
roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.
2. Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za
zgodą obu stron. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy Pzp.
3. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1.
4. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
§11
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Oprócz przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów, Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy gdy:
1) nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia
wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy;
2) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje
właściwej jakości oraz terminów określonych niniejszej umowy;
3) wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
w takim przypadku Wykonawca uprawniony jest do otrzymania zapłaty za wykonaną część
umowy.
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2. Odstąpienie następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia o przyczynie odstąpienia od umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o przyczynie odstąpienia.
3. W przypadku stwierdzenia dostaw wadliwie wykonanych, kosztami niezbędnymi do prawidłowego
zrealizowania dostaw obciążony zostanie Wykonawca, z którym rozwiązano umowę poprzez
odstąpienie.
4. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do żądania kar umownych.
§12
POSTANOWIENIA KONCOWE
1.

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie
adresu swojej siedziby, adresu dla dokonywania doręczeń oraz nr faksu. W braku takiej informacji
wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres lub nr faksu Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie
lub załącznikach do niej i będą uznawane za doręczone.

2.

Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego oraz
jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
2) oferta Wykonawcy

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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