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Załącznik nr 4 –Projekt Umowy 

do zapytania ofertowego „Dostarczenie sprzętu drobnego, sprzętu kelnerskiego i bielizny 

stołowej w celu wyposażenia dwóch pracowni ZSOiZ w Ciechanowcu: planowania żywienia  

i obsługi gości, technologii gastronomicznej i warsztatów szkolnych”. 

 

 

 

UMOWA DOSTAWY NR………….…….2019 

 

 

zawarta w dniu ……………………...2019 r., pomiędzy: 

Powiat Wysokomazowiecki, ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie,  

NIP: 722-160-00-38 

 

W imieniu którego działa:  

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 

18-230 Ciechanowiec 

ul. Szkolna 8 

tel./fax. 86 2771134 

strona internetowa: www.zsoiz-ciechanowiec.pl 

reprezentowany przez:  

Ewę Radziszewską – p. o. Dyrektor ZSOiZ w Ciechanowcu 

a  

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

  

z siedzibą: ……………………………………………………, NIP: …………………..,  

REGON …………………………, wpisanym do CEiDG/ Rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem ………………………… prowadzonego przez 

…………………………, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

- ……………………………………………………. 

- ……………………………………………………. 

zwanymi dalej łącznie Stronami. 

 

- w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym 

została zawarta umowa następującej treści: 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania części  

Nr ……………………………….1 Zapytania Ofertowego pt.: Dostarczenie sprzętu 

drobnego, sprzętu kelnerskiego i bielizny stołowej w celu wyposażenia dwóch pracowni 

ZSOiZ w Ciechanowcu: planowania żywienia i obsługi gości, technologii 

gastronomicznej i warsztatów szkolnych. 

2. Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. 

„Poprawa infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w celu podniesienia jakości 

nauki zawodu oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i 

lokalnych rynków pracy”, finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Oś priorytetowa VIII, poddziałanie 8.2.1, priorytet inwestycyjny 10.1. 

Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i 

szkoleniowej. 

3. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowy 

sprzęt, szczegółowo określony w Specyfikacji Technicznej oferowanego sprzętu przez 

Wykonawcę, do siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w 

Ciechanowcu (ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec) stanowiącego własność Wykonawcy, na 

właściciela jakim będzie Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  

w Ciechanowcu. 

4. Dostarczany sprzęt winien być fabrycznie nowy, nie używany, nie poddawany żadnym 

naprawom i posiadać pełną dokumentację sprzętu w języku polskim. Urządzenia winny 

odpowiadać warunkom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz odpowiadać standardom 

jakościowym i technicznym przewidzianym dla zamówienia, jakie określił Zamawiający.  

5. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty, które dotyczą tego sprzętu, przede 

wszystkim karty gwarancyjne (jeżeli zostały wydane przez producenta) i instrukcje obsługi 

sprzętu. 

6. Przez dostawę sprzętu rozumie się dostarczenie sprzętu transportem Wykonawcy, na jego 

koszt do miejsca wskazanego w § 1 ust. 1 umowy oraz wniesienie go do wyznaczonego 

miejsca.  

7. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji minimum na okres 24 miesięcy licząc od 

dnia podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.  

8. Co najmniej 5 dni przed planowaną dostawą Wykonawca zgłosi (telefonicznie lub faksem) 

gotowość do dostarczenia sprzętu. 

9. Urządzenia i materiały drobne powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju 

pochodzenia oraz powinny odpowiadać Polskim Normom (jeżeli takowe obowiązują). Na 

każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty. 

W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości Zamawiający ma prawo żądać 

sprawdzenia pochodzenia i jakości dostarczanego sprzętu, jak również przedstawienia 

                                                 
1 Należy wpisać te numery i nazwy części zamówienia, dla której wykonawca uzyskał największą liczbę punktów w 

drodze oceny ofert przez Zamawiającego.  



Projekt pt. „Poprawa infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w celu podniesienia jakości nauki 
zawodu oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy”,  
Nr RPO.08.02.01-20-0017/18, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

 
 

 

wyników tych badań. Koszty przedmiotowych badań ponosi strona, której stanowisko nie 

zostało potwierdzone. 

10. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy i zapłaty ceny określonej w § 3 

ust. 1. 

§ 2 

Realizacja przedmiotu umowy 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje 

osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązany jest do współpracy z 

Zamawiającym, na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dotrzymanie przedstawionych w ofercie 

parametrów techniczno-eksploatacyjnych przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest: 

1) fabrycznie nowy,  

2) wolny od wad prawnych i fizycznych, nadający się do użytku zgodnie z przeznaczeniem, 

oraz odpowiada pod względem jakości wymaganiom polskich i unijnych norm 

jakościowych oraz jest dopuszczony do obrotu prawnego na terytorium Unii Europejskiej. 

3) gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych kosztów. 

4. Miejsce dostawy i odbioru: siedziba Zamawiającego. 

 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do dnia:  

11 lutego 2019 roku.   

 

6. W przedstawionych poniżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony mogą ustalić nowe 

terminy realizacji dostaw i usług: 

1) przestoje i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego lub inne podmioty niezależne od 

Zamawiającego (np. opóźnienia przygotowania/przekazania miejsca realizacji dostawy 

z powodów od niego niezależnych) uniemożliwiające Wykonawcy dostarczenie przedmiotu 

umowy w terminie umownym; 

2) działanie siły wyższej mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostaw; 

3) wystąpienie innych okoliczności, mających wpływ na terminowość realizacji umowy, 

których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej 

staranności, 

W przypadku, gdy strony przystąpią do ustalania nowego terminu realizacji, okres przesunięcia 

powyższego terminu będzie nie dłuższy niż okres przerwy lub postoju albo działania innej 

przeszkody o charakterze siły wyższej. 

7. Przez termin dostawy rozumie się datę podpisania Protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, po dostarczeniu przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy do miejsca o którym mowa w ust. 3. 

8. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy, w formie pisemnej lub pocztą 

elektroniczną, na co najmniej 4 dni robocze przed planowaną dostawą. Dostawa może być 

wykonana w dniach roboczych Zamawiającego, w godzinach od 8:00 do 14:00. 

9. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędną dokumentację 

do właściwej eksploatacji sprzętu będącego przedmiotem zamówienia.  

10. Odbiór przedmiotu umowy uważany będzie za dokonany po stwierdzeniu przez 

Zamawiającego zgodności dostarczonego przedmiotu umowy z wymaganiami techniczno-

eksploatacyjnymi określonymi w Załączniku NR 2 i NR 5 do Zapytania Ofertowego i 
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podpisaniu Protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Protokół przygotowuje Zamawiający. 

11. W przypadku stwierdzenia, przy odbiorze przedmiotu umowy, jakichkolwiek niezgodności z 

Opisem przedmiotu zamówienia zawartych w Załącznikach do ogłoszenia i przedstawionych 

przez Wykonawcę w ofercie parametrów, Zamawiający umieści stosowne zastrzeżenia w 

protokole odbioru oraz wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia nie krótszy jednak niż 

7 dni roboczych. W przypadku nie usunięcia niezgodności w określonym terminie 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy jego odbioru. W takim przypadku wszelkie 

ryzyka (w tym kary umowne oraz prawo do odstąpienia od umowy) oraz koszty 

przechowywania przedmiotu umowy ciążą na Wykonawcy. 

12. W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji, przez Zamawiającego rozbieżności 

dostarczonego przedmiotu umowy w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego i 

przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie parametrów, Zamawiający ma prawo żądać 

jego uzupełnienia lub wymiany na inny o odpowiednich parametrach technicznych bez 

ponoszenia dodatkowych kosztów. 

13. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg 

realizowanej umowy: 

1) ZAMAWIAJĄCY: Ewa Radziszewska tel.: 500-131-661 

2) WYKONAWCA: ………………………………..tel.: ………………………… 

14. Zmiana osób, o których mowa w ust. 13, nie stanowi zmiany niniejszej umowy, co nie 

wymaga dla swojej ważności formy aneksu do umowy i dokonywana będzie na podstawie 

oświadczenia złożonego drugiej Stronie faksem lub drogą elektroniczną. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy za część Nr …………….. –……………….. (nazwa 

części oferty) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto: ....................................... 

PLN. 

 

w tym:  

1.  
Wartość brutto towarów, które nie powodują u Zamawiającego powstania 

obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) - tzw. 

„odwrotne obciążenie”: 
........................................ zł 

2.  

Wartość netto (bez kwoty podatku VAT) towarów, które powodują  

u Zamawiającego powstanie obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  

o podatku od towarów i usług (VAT) - tzw. „odwrotne obciążenie”;  
(wypełnić jeśli dotyczy). 

........................................ zł 
(wypełnić jeśli dotyczy) 

3.  

Wartość podatku VAT od towarów wskazanych w wierszu nr 2, które 

powodują u Zamawiającego powstanie obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) - tzw. „odwrotne obciążenie”; 
(wypełnić jeśli dotyczy) 

........................................ zł 
(wypełnić jeśli dotyczy) 

4.  Wartość oferty brutto: 

 

 

......................................... zł 
(suma wartości pozycji 1, 2 i 3) 

 

5.  

Nazwa (rodzaj) towarów o których mowa w tabeli w wierszu 2, które powodują u Zamawiającego powstanie 

obowiązku podatkowego: 

 

 …………………………………………………... (wypełnić jeśli dotyczy). 
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2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy i innych niezbędnych świadczeń ponoszonych przez Wykonawcę 

celem realizacji przedmiotu umowy (w tym m.in. koszty sprzedaży, koszty transportu,), 

obejmuje również świadczenia w ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i 

rękojmi oraz koszty Zamawiającego powstałe na skutek tzw. „odwrotnego obciążenia” 

podatkiem VAT.  

3. Podstawę wystawienia faktury VAT za zrealizowanie przedmiotu umowy stanowił będzie 

podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru. Fakturę VAT należy 

wystawić na Zamawiającego i złożyć w jego siedzibie, w terminie do 7 dni od dnia 

podpisania protokołu odbioru.  

4. Faktura VAT wystawiona będzie z 60 dniowym terminem płatności.  

5. Na fakturze VAT Wykonawca musi umieścić i uwzględnić nazwy i liczebność wszystkich 

sprzedanych towarów oraz ceny jednostkowe towarów. 

5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek 

bankowy: ………………………………………………………………………………………….. 

po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT do 60 dni od 

wystawienia faktury.  

W przypadku opóźnienia w opłaceniu faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe. 

 

6. Fakturę należy wystawić na: 

 

Odbiorca (adresat): 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu,  

ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec, 

Nabywca: 

Powiat Wysokomazowiecki, ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie,  

NIP 722-16-00-038 

 

6. Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.   

7. Ewentualny przelew wierzytelności innemu podmiotowi może odbyć się wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

 

§ 4 

Gwarancja i rękojmia 

 

1. Wykonawca udziela osobiście na dostarczony przedmiot w umowie, minimum 24 

miesięcznej gwarancji: 

2. Wykonawca rozszerza odpowiedzialność z tytułu rękojmi i oświadcza, że okres rękojmi na 

dostarczony przedmiot zamówienia jest równy okresowi gwarancji na zespoły i podzespoły 

mechaniczne wskazanej w ofercie Wykonawcy i będzie liczony od daty jego protokolarnego 

odbioru przez Zamawiającego.  

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi, także po terminach 

określonych w ust. 1, jeżeli poinformował o wadzie lub usterce Wykonawcę przed upływem 

tych terminów. 

4. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca lub producent dostarczonego sprzętu, zgodnie z 

wyborem Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia awarii lub usterki 
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albo wady sprzętu do: 

A) bezpłatnej wymiany uszkodzonych nie z winy Zamawiającego elementów sprzętu, 

B) bezpłatnej naprawy sprzętu, jeżeli wada lub usterka powstały nie z winy Zamawiającego 

(w tym także użytkownika sprzętu),   

C) wymiany sprzętu na nowy w terminie 1 miesiąca od chwili stwierdzenia wady w 

przypadku stwierdzenia wad uniemożliwiających lub poważnie utrudniających korzystanie 

ze sprzętu, 

D) w przypadku niemożności naprawy sprzętu w siedzibie Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązuje się do odebrania i dostarczenia sprzętu z i do siedziby Zamawiającego na 

własny koszt i ryzyko. 

E) Wykonawca gwarantuje osobiście lub poprzez producenta usunięcie usterki lub awarii 

przez Zamawiającego po uzyskaniu konsultacji telefonicznej lub za pomocą poczty 

elektronicznej - jeżeli pozwoli na to charakter usterki lub awarii. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii lub usterki, Wykonawca podejmie 

działania zmierzające do jej usunięcia następnego dnia roboczego od dnia ich zgłoszenia 

(przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00 — 14.00 telefonicznie lub faksem 

lub drogą elektroniczną na adres e-mail dane wskazane w ust. 6. Wykonawca zapewni 

naprawę lub wymianę części, których dotyczyło zgłoszenie, w terminie nieprzekraczającym 

7 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia awarii lub usterki. 

6. Zgłaszanie przez Zamawiającego awarii  lub usterek przedmiotu umowy następowało będzie 

w dni robocze, w jednej z podanych form: 

1) telefonicznie, nr: __________, 

2) faksem, nr: __________, 

3) e-mailem, pod adres: __________. 

7. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usuwaniem stwierdzonych awarii (usterek), 

w tym obejmujące wymianę materiałów i części (za wyjątkiem materiałów i części 

eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu) oraz koszt ewentualnego transportu 

przedmiotu umowy do punktu serwisowego, ponosi Wykonawca. 

8. W ramach gwarancji Wykonawca będzie stosował fabrycznie nowe oryginalne części.  

9. Wykonawca zobowiązuje się po każdej naprawie sporządzić protokół naprawy i przekazać 

go Zamawiającemu. Protokół musi zawierać, co najmniej określenie wykonanych czynności, 

uszkodzonych elementów, precyzyjne określenie wymienionych elementów. 

10. Okresy gwarancji zostaną odpowiednio przedłużone o czas naprawy, a w przypadku 

wymiany części składowych lub podzespołów, okresy te zaczną biec od nowa. 

11. Strony zgodnie postanawiają, że jeżeli w terminie obowiązywania gwarancji którykolwiek z 

elementów przedmiotu umowy będzie wymagał trzech napraw, Zamawiającemu będzie 

przysługiwało prawo żądania wymiany tego elementu na fabrycznie nowy, a Wykonawca 

zobowiązuje się to żądanie spełnić. Wymiana nastąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia 

wad występujących po trzeciej naprawie. 

12. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni wymianę sprzętu, jeżeli naprawa okaże się 

niemożliwa lub bezskuteczna.  

13. W przypadku: 

1) nieuzasadnionej odmowy usunięcia wady lub usterki przez Wykonawcę,  

2) braku jakiejkolwiek odpowiedzi Wykonawcy w terminie 3 dni od zgłoszenia wady lub 

usterki, 

3) nie usunięcia wad lub usterek w terminie określonym w ust. 5,  

niezależnie od obciążenia Wykonawcy karami umownymi Zamawiający będzie 

uprawniony zlecić naprawę osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

14. W przypadku sprzeczności między postanowieniami umowy dotyczącymi gwarancji a 
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warunkami gwarancji określonymi w dokumentach gwarancyjnych, które Wykonawca ma 

obowiązek przekazać Zamawiającemu przy odbiorze, pierwszeństwo mają postanowienia 

umowy, a jakiekolwiek mniej korzystne dla Zamawiającego postanowienia uważa się za 

niezastrzeżone. 

15. Postanowienia niniejszej umowy nie wyłączają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi 

zgodnie z Kodeksem cywilnym. Dla uniknięcia wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji. 

 

§ 5 

Zmiany w umowie 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, jeżeli dotyczy ona: 

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji: 

a) zaistnienia po zawarciu umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie 

nagłe  

i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie 

dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków, 

b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego 

należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji 

przedmiotu umowy. 

2) zmiany w zakresie przedmiotu umowy z zastrzeżeniem niezmienności wynagrodzenia, w 

związkuz niemożliwą do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, okolicznością 

prawną, ekonomiczną lub techniczną, za którą żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkującą brakiem możliwości należytego wykonania umowy, 

3) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność 

zmiany sposobu wykonania umowy, 

4) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny 

sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w 

celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień, 

5) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np.: zmiana 

numeru rachunku bankowego), 

6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron w tym ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie oraz podpisanie przez 

strony Protokołu Konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego 

wystąpienie okoliczności wymienionych w ust. 2. Protokół Konieczności będzie 

załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę. 

4. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może 

nastąpić później niż 3 dni od uzyskania przez Stronę wiedzy o zaistnieniu okoliczności 

uzasadniających zmiany w umowie. 

§ 6 

Kary umowne 

 

1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
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1)  w przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 5 

niniejszej umowy, w wysokości 1% (słownie: jeden procent) wynagrodzenia umownego brutto o 

którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

2)  za niedotrzymanie terminów określonych w § 4, w wysokości 400,00 zł (czterysta złotych) za 

każdy dzień opóźnienia,  

2.  W przypadku, gdy w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy okaże się, że jego parametry nie 

odpowiadają tym, które określono w Załączniku nr 5 oraz w ofercie, Wykonawca zobowiązany 

będzie do bezpłatnej wymiany na nowe tych elementów, które okażą się niezgodne o 

parametrach zgodnych z zaoferowanymi lub lepszych. W takim przypadku, Zamawiającemu 

przysługuje kara umowna w wysokości określonej w ust.1 pkt.2 niniejszego paragrafu. 

3.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 

10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. 

4.  Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 

Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5.  Niezależnie od kar umownych określonych w umowie, Stronom przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli 

poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Nieważność któregokolwiek postanowienia Umowy nie powoduje nieważności całej Umowy. 

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy zostanie prawomocnie uznane za 

nieważne lub bezskuteczne, w jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis prawa 

powszechnie obowiązującego. Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do Umów, w którym 

sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie 

równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.  

3. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy, a treścią 

załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub wytworzonych 

przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia Umowne. 

4. Podpisanie niniejszej Umowy nie rodzi po żadnej ze stron odpowiedzialności za jakiekolwiek 

zobowiązania majątkowe wobec osób trzecich, w tym także mające charakter podatkowy 

dotyczący drugiej strony Umowy. 

5. Ilekroć w umowie wskazano termin z użyciem „dni robocze”, należy przez to rozumieć, okres 

obejmujący godziny od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia  o dniach wolnych od pracy. Ilekroć w 

umowie termin podawany jest w dniach, bez użycia określenia „dni robocze”, Strony 

rozumieją przez to dni kalendarzowe. 

6. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania się listem poleconym o zmianie 

adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję 

wysłaną pod dotychczas znany adres. 

7. Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści Umowy, jak 

również przedmiot Umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze 

zm.). 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
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zamówień publicznych oraz polskie przepisy prawne obowiązujące w zakresie 

przedmiotowym. 

9. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

10.  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

11.  Integralną część umowy stanowią: 

            1)  Specyfikacja Techniczna oferowanego sprzętu przez Wykonawcę, 

  2)  Oferta Wykonawcy. 

   3) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 

 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

   

 

 

 WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 


