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Oznaczenie sprawy: ZP/5/GDB/2015         Załącznik nr 2 do siwz  

 

Wzór  umowy  

 

UMOWA  Nr  __________ 

 

W dniu [•] roku w Warszawie pomiędzy:  

 

Skarbem Państwa – Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  

z siedzibą w Warszawie (01-015) Skwer kard. S. Wyszyńskiego  9,  

o nadanym numerze NIP 521-27-99-708 oraz nadanym numerze REGON 010182401  

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Biurem KRRiT” 

reprezentowanym przez:  

Małgorzatę Szelachowską – Dyrektora Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  

 

a 

[•] 

z siedzibą w [•] 

nadanym numerze NIP [•] oraz nadanym numerze REGON [•]  

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

reprezentowanym przez:  

[•] 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 

przetargu nieograniczonego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), na podstawie 

złożonej oferty Wykonawcy, została zawarta umowa (dalej: „Umowa”) następującej treści:  

 

§ 1 

Przedmiot umowy  

1. Na mocy Umowy Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i sukcesywnego dostarczania 

papieru kserograficznego oraz teczek kartonowych, zwanych dalej „produktami”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty zgodne z Opisem przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.  
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3. Wszystkie dostarczone produkty muszą być fabrycznie nowe, zapakowane w 

opakowaniach producenta danego produktu, z zastrzeżeniem że:  

1) papier kserograficzny musi być opakowany w ryzy, po 500 arkuszy każda, każda ryza 

musi być zapakowana oddzielnie, a opakowanie zbiorcze nie może zawierać więcej 

niż 5 ryz, 

2) każdy z rodzajów teczek kartonowych nie może być zapakowany w opakowanie 

zawierające więcej niż 50 szt. 

4. Dostarczane produkty nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż:  

1) 6 miesięcy – w przypadku papieru kserograficznego, 

2) 12 miesięcy – w przypadku teczek kartonowych 

przed datą dostawy częściowej.  

5. Ilości podane w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy, są ilościami 

szacunkowymi. Rzeczywista ilość dostarczonych produktów wynikać będzie z 

zapotrzebowań Zamawiającego, o których mowa w § 3. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zakupionych produktów, w stosunku 

do ilości podanych w Załączniku nr 2 do Umowy, w ramach poszczególnych pozycji, 

wyspecyfikowanych w Załączniku nr 1, w ramach całkowitej wartości Umowy. 

 

§ 2 

Okres obowiązywania Umowy 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Umowa obowiązuje przez okres do 24 (dwudziestu czterech) 

miesięcy od dnia jej zawarcia. 

2. Umowa ulegnie natychmiastowemu rozwiązaniu, bez potrzeby składania odrębnych 

oświadczeń przez Strony, w przypadku gdy wartość wynagrodzenia Wykonawcy osiągnie 

kwotę netto określoną w § 5 ust. 1. 

 

§ 3 

Dostawy częściowe, terminy i warunki realizacji  

1. Umowa realizowana będzie w ramach dostaw częściowych, sukcesywnie w miarę 

bieżących potrzeb Zamawiającego, na zasadach określonych w Umowie, do niżej 

wymienionych lokalizacji:  

1) Skwer kard S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, 

2) ulica Sobieskiego 101, 00-763 Warszawa   

zwanych dalej „lokalizacjami Zamawiającego”.  

2. Każdorazowa dostawa częściowa będzie wykonana na podstawie zgłoszenia 

zapotrzebowania przez Zamawiającego (dalej: „zapotrzebowanie”) zawierającego 

wyszczególnienie produktów, datę ich dostawy oraz lokalizację Zamawiającego, do której 

produkty mają być dostarczone. Zapotrzebowanie ze strony Zamawiającego może być 
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dokonane przez osoby, o których mowa w § 10 ust. 1 Umowy, i przesłane Wykonawcy 

faksem lub pocztą elektroniczną.  

3. Termin dostawy wskazany w zapotrzebowaniu nie będzie krótszy niż 5 dni roboczych od 

dnia przesłania zapotrzebowania.  

4. Wartość każdego zapotrzebowania dla danej lokalizacji Zamawiającego będzie 

niemniejsza niż 2.000 (dwa tysiące) zł netto.  

5. Wykonawca zobowiązuje się, w terminie i do lokalizacji określonych w zapotrzebowaniu, 

do dostarczenia zamówionych produktów na własny koszt i ryzyko oraz do wniesienia 

produktów w miejsce wskazane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  

6. Wykonawca zabezpieczy należycie produkty na czas przewozu i ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za utratę, braki i wady powstałe w czasie transportu produktów oraz 

ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne.  

7. Odpowiedzialność za dostarczone i odbierane produkty określa moment ich odbioru 

(przekazania).  

 

§ 4 

Dostarczenie, odbiór  

1. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego dostarczenia produktów spełniających 

wszystkie wymogi, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy, w terminie, ilościach i 

do lokalizacji Zamawiającego określonych w zapotrzebowaniu.  

2. Wykonawca wraz z każdorazową dostawą produktów przekaże Zamawiającemu wykaz 

produktów z określeniem co najmniej ich nazwy i rodzaju, wartości jednostkowej i 

wartości łącznej.  

3. Każdorazowa dostawa produktów zostanie potwierdzona pisemnym protokołem odbioru 

ilościowego potwierdzającym ilości i asortyment dostarczonych produktów. Protokół 

odbioru może stanowić, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, 

wykaz, o którym mowa w ust. 2.  

4. W przypadku braku zgodności ilości lub asortymentu dostarczonych produktów, 

Zamawiający – według własnego wyboru – uprawniony jest:  

1) odmówić odbioru produktów niezgodnych z zapotrzebowaniem lub odmówić 

odbioru produktów, co do których niezgodna z zapotrzebowaniem jest ich ilość, 

jednocześnie dokonując odbioru pozostałych produktów, albo  

2) odmówić odbioru całej dostawy częściowej, w której niezgodności stwierdzono.   

5. Z zastrzeżeniem ust. 6 – 9, Zamawiający w terminie 7 dni od daty dostawy częściowej 

dokona odbioru jakościowego dostarczonych produktów pod kątem ich zgodności z 

Opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) poprzez sprawdzenie 

oznaczeń i parametrów na opakowaniach produktów. Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o odbiorze lub odmowie odbioru faksem lub pocztą elektroniczną. 

Dokonanie odbioru jakościowego nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu 
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reklamacji oraz uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji jakości lub 

rękojmi za wady, o których mowa w § 6.  

6. Zamawiający dokonując odbioru jakościowego produktów może zwrócić się do 

Wykonawcy, a Wykonawca w terminie 3 dni zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu dokumenty producenta danego produktu określające wartości 

wszystkich parametrów wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy.  

7. W przypadku wezwania Wykonawcy do przedłożenia dokumentów, o czym mowa w ust. 

6, termin na dokonanie odbioru jakościowego ulega wydłużeniu do 10 dni, i rozpoczyna 

swój bieg od dnia przekazania Zamawiającemu tych dokumentów. W takim przypadku, 

postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio.  

8. Brak złożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 6, w terminie w tym 

ustępie określonym, równoznaczne jest ze stwierdzeniem braku zgodności 

dostarczonych produktów z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy, a w 

konsekwencji stanowi odmowę dokonania odbioru jakościowego.  

9. W przypadku sporu pomiędzy Stronami w odniesieniu do spełniania przez dostarczone 

produkty wymogów określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, Zamawiający uprawniony 

jest do zlecenia ekspertyzy kwestionowanego produktu. Strony ponoszą koszty 

ekspertyzy stosownie do jej wyniku. W przypadku zlecenia ekspertyzy, wstrzymuje się 

bieg terminu na dokonanie odbioru jakościowego do momentu otrzymania przez 

Zamawiającego wyników ekspertyzy. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio.  

10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku zgodności dostarczonych 

produktów z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy, Zamawiający – 

według własnego wyboru – uprawniony jest:  

1) odmówić odbioru niezgodnych z wymogami produktów jednocześnie dokonując 

odbioru pozostałych produktów, albo  

2) odmówić odbioru całej dostawy częściowej, w której niezgodności stwierdzono.  

11. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru ilościowego braku zgodności ilości lub 

asortymentu dostarczonych produktów, uważać się będzie, że Wykonawca pozostaje w 

opóźnieniu w wykonaniu dostawy częściowej do dnia należytego wykonania tej dostawy 

częściowej.  

12. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru jakościowego braku zgodności 

dostarczonych produktów z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy, 

uważać się będzie, że Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu dostawy 

częściowej, a okres opóźnienia liczy się od dnia poinformowania przez Zamawiającego o 

negatywnym wyniku odbioru jakościowego do dnia należytego wykonania tej dostawy 

częściowej.  

13. W przypadku opóźnienia w realizacji dostawy częściowej ponad 14 dni od daty 

wyznaczonej w zapotrzebowaniu, uważa się dostawę tę za niewykonaną.  
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§ 5 

Wynagrodzenie, warunki płatności  

1. Łączne, maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, wyliczone na 

podstawie kalkulacji Wykonawcy zawartej w Ofercie Wykonawcy (Załącznik nr 2 do 

Umowy), nie może przekroczyć kwoty netto [•] zł (słownie: [•] zł).  

2. Wartość, o której mowa w ust. 1, uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu Umowy, w tym cenę produktów, koszty transportu i wniesienia produktów 

we wskazane miejsce oraz ubezpieczenia produktów do miejsca przeznaczenia.  

3. Wartości jednostkowe netto każdego z produktów, podane w Ofercie Wykonawcy, nie 

ulegną zwiększeniu przez okres realizacji Umowy i nie będą podlegały waloryzacji. 

4. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za zlecone i faktycznie wykonane dostawy 

zgodnie z zapotrzebowaniami, obliczone i płatne w sposób określony w ust. 5 – 7. 

Faktyczna liczba zrealizowanych dostaw będzie zależna od potrzeb Zamawiającego, a 

określona w ust. 1 maksymalna wartość nie może w razie mniejszych potrzeb być 

podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy.  

5. Za każdą należycie wykonaną dostawę częściową zgodną z zapotrzebowaniem, 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, stanowiące wartość netto dostawy częściowej, 

obliczone jako suma iloczynów wartości jednostkowych netto dostarczonych produktów i 

ich ilości. Do tak obliczonego wynagrodzenia Wykonawca doliczy podatek od towarów i 

usług VAT w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia 

faktury.  

6. Zapłata za dostawę częściową nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę na Zamawiającego. Wykonawca może wystawić fakturę po dokonaniu przez 

Zamawiającego odbiorów: ilościowego i jakościowego, o których mowa w § 4 ust. 3 i ust. 

5. Każdorazowo zapłata faktury nastąpi w terminie do 21 dni od daty złożenia faktury w 

siedzibie Zamawiającego, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 

7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

§ 6 

Gwarancja, reklamacje  

1. Wykonawca gwarantuje jakość i dochowanie parametrów technicznych dostarczonych 

produktów określonych w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy).  

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady prawne produktu obejmuje 

okres zgodny z przepisami Kodeksu Cywilnego.  

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu obejmuje 

okres zgodny z przepisami Kodeksu Cywilnego, licząc od daty odbioru jakościowego danej 

dostawy częściowej. 
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4. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu 

gwarancji jakości na teczki kartonowe na okres [•] miesięcy.
1
  

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem dokonania przez Zamawiającego odbioru 

jakościowego danej dostawy częściowej.  

5. W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca ma obowiązek zrealizować 

wymianę wadliwego produktu w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych od dnia 

złożenia reklamacji. Okres gwarancji na wymieniony produkt biegnie od nowa, tj. od dnia 

wymiany.  

6. Wykonawca w ramach gwarancji jakości lub rękojmi za wady pokrywa koszty wymiany 

wadliwego produktu, jak również koszty związane z transportem.  

7. Reklamacje ilościowe mogą być zgłaszane w okresie 3 (trzech) dni roboczych od daty 

dostawy.  

8. Reklamacje jakościowe mogą być zgłaszane w całym okresie trwania gwarancji, włącznie 

z wszelkimi przedłużeniami tego okresu.  

9. W przypadku reklamacji jakościowej w ilości większej niż 5% dostawy częściowej 

wymianie podlega cała partia dostarczonych produktów według wyboru Zamawiającego. 

Koszty związane z realizacją reklamacji pokrywa Wykonawca. 

10. Każda reklamacja winna być załatwiona przez Wykonawcę w najkrótszym możliwym 

terminie, ale nie później niż w terminie określonym w ust. 5. 

11. Strony ustalają, że zgłoszenie reklamacji dokonane w formie i na zasadach określonych 

dla zgłoszenia zapotrzebowania uważa się za doręczone.  

 

§ 7 

Zasady odpowiedzialności  

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania i 

zaniechania własne na zasadzie ryzyka.  

 

§ 8 

Odstąpienie, wypowiedzenie Umowy 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 7-dniowego 

okresu wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

Umowę i pomimo wezwania go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczenia mu w 

                                                 
1 

Okres gwarancji zgodny z ofertą – nie krótszy jednak niż 24 miesiące
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tym celu dodatkowego terminu, sposób wykonywania przez niego Umowy nie ulega 

zmianie albo trwa stan bierności.  

3. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez 

wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z niżej 

wymienionych okoliczności:  

1) Wykonawca nie zrealizował 2 (dwóch) kolejnych zapotrzebowań lub opóźnił się z ich 

realizacją dłużej niż 7 (siedem) dni,  

2) Wykonawca nie zrealizował 3 (trzech) zapotrzebowań lub opóźnił się z ich realizacją 

dłużej niż 7 (siedem) dni, bez względu na kolejność tych zdarzeń,  

3) Wykonawca nie realizuje zapotrzebowania, a opóźnienie przekroczy 14 dni,  

4) Wykonawca rażąco lub uporczywie narusza postanowienia Umowy.  

4. Przez rażące naruszenie postanowień Umowy, Strony rozumieją w szczególności:  

1) nieterminową lub nienależytą realizację zapotrzebowania,  

2) dostarczenie przez Wykonawcę produktów niezgodnych z zapotrzebowaniem lub z 

wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy,  

3) wystawienie faktury mimo braku odbioru jakościowego dostarczonych produktów,  

4) odmowa lub brak terminowego załatwienia reklamacji na zasadach określonych 

Umową. 

5. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w 

ust. 2 lub ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest zrealizować i zakończyć wszystkie 

wcześniej przyjęte zapotrzebowania, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.  

 

§ 9 

Kary umowne  

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary Umowne w przypadku:  

1) opóźnienia w wykonaniu dostawy częściowej, ponad termin określony w 

zapotrzebowaniu – w wysokości 2% wartości netto dostawy częściowej, za każdy 

dzień opóźnienia,  

2) opóźnienia w wykonaniu dostawy częściowej, w okolicznościach określonych w § 4 

ust. 11 lub ust. 12 – w wysokości 2% wartości netto dostawy częściowej, za każdy 

dzień opóźnienia,  

3) braku wykonania dostawy częściowej określonej w zapotrzebowaniu – w wysokości 

200% wartości netto niewykonanej dostawy częściowej, 

4) opóźnienia w wymianie produktu zgłoszonego w trybie reklamacyjnym określonym 

w § 6 – w wysokości 10% wartości netto tego produktu, za każdy dzień opóźnienia,  

5) odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, o czym mowa w § 8 ust. 2 lub ust. 3 – w wysokości 

20% wartości netto Umowy określonej w § 5 ust. 1,  
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6) odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę z przyczyn 

niezawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 20% wartości netto Umowy 

określonej w § 5 ust. 1.  

2. Kary umowne, o których mowa wyżej, ustalone za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

stają się wymagalne, wraz z pierwszym dniem opóźnienia.  

3. Zamawiający ma prawo do dochodzenia kar umownych, o których mowa wyżej, według 

wyboru Zamawiającego: 

1) przez wezwanie Wykonawcy do zapłacenia kary, lub 

2) poprzez potrącenie przy zapłacie należności za wykonanie Umowy lub jej części z 

najbliższej faktury lub faktur aż do zaspokojenia roszczeń Zamawiającego.  

4. W przypadku wezwania Wykonawcy do zapłacenia kary, kary umowne będą płatne na 

podstawie not obciążeniowych w terminie 7 dni od dnia ich wystawienia przez 

Zamawiającego. W przypadku potrącenia kary z należności Wykonawcy, Zamawiający 

wystawi Wykonawcy notę obciążeniową wraz z oświadczeniem o potrąceniu.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar Umownych na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.  

6. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu lub niewykonanie dostawy 

częściowej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia realizacji Umowy lub jej 

części ani z żadnych innych zobowiązań Umownych, chyba że Zamawiający postanowi 

inaczej.  

 

§ 10 

Nadzór nad realizacją Umowy  

1. Osobami ze strony Zamawiającego uprawnionymi do współdziałania przy wykonaniu 

umowy, w tym do składania zapotrzebowania i dokonywania odbioru, są: 

1) [•], tel.: [•], faks: [•], e-mail: [•], 

2) [•], tel.: [•], faks: [•], e-mail: [•]  

każda z ww. osób samodzielnie.  

2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy jest: [•], 

tel.: [•], faks: [•], e-mail: [•].  

3. Zmiana osób do współpracy wymienionych w ust. 1 i 2 wymaga poinformowania drugiej 

Strony na piśmie. Zmiana taka nie stanowi zmian postanowień Umowy.  

 

§ 11 

Wyłączenie odpowiedzialności, siła wyższa  

1. Dla celów Umowy ustala się, że „siła wyższa” oznacza zdarzenia zewnętrzne, na które 

Strona Umowy nie ma wpływu, a które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć lub uniknąć, nawet w 
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przypadku dołożenia przez Stronę najwyższej staranności, a w szczególności takie jak: 

wojna, rozruchy, trzęsienia ziemi, pożar, eksplozja, strajk, lokaut i zamach terrorystyczny. 

2. Siła wyższa nie obejmuje zdarzeń będących wynikiem zaniedbań i niedopatrzeń, które 

Strona przy dołożeniu należytej staranności mogła przewidzieć w chwili zawierania 

Umowy lub mogła im zapobiec.  

3. Strona Umowy chcąca zgłosić roszczenia wynikające z siły wyższej ma obowiązek 

niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą Stronę o jej wystąpieniu i zakończeniu gdy 

będzie możliwe. 

4. Daty i terminy wypełnienia zobowiązań Umownych zostaną przełożone lub przedłużone 

o okres, w którym zaistniała siła wyższa. 

 

§ 12 

Zmiany postanowień Umowy  

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany, za zgodą obu Stron, postanowień zawartej Umowy w przypadku, gdy 

zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia ani 

jakiejkolwiek jego części.  

 

§ 13 

Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące Umowy oraz odstąpienie od Umowy i 

wypowiedzenie Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Zmiana siedzib Stron lub zmiana nazwy firmy Wykonawcy lub osób reprezentujących 

Strony, nie stanowi zmiany lub modyfikacji treści Umowy i staje się skuteczna wobec 

drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu. 

3. W sprawach nieunormowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Do przeniesienia przez Wykonawcę wierzytelności z tytułu Umowy wymagana jest 

pisemna zgoda Zamawiającego wyrażona przed dokonaniem cesji pod rygorem 

nieważności.  

5. Spory mogące wyniknąć przy realizacji Umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

6. Integralną część Umowy stanowią załączniki do Umowy: 

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, 

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy. 

7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i  jeden dla Wykonawcy.  
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Za Zamawiającego                                                                     Za Wykonawcę 

 

_______________________          _______________________ 


