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                     Załącznik  do SIWZ 

           Wzór umowy 
 

 
 

 
W dniu: …...2017 r. w Strzelcach Wielkich pomiędzy: 

 
Gminą Strzelce Wielkie, z siedzibą: ul. Częstochowska 14, 98-337 Strzelce Wielkie, 

 
NIP: 5080013940, REGON: 151398646, 

 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 

 
reprezentowaną przez: 

 
Marka Jednaka – Wójta Gminy Strzelce Wielkie przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 

Małgorzaty Nowak 

 
a 

 
………………………………….. 

 
z siedzibą: …………………………… 

 
NIP ……………….., REGON ……………………….. 

 
zwanym dalej „Wykonawcą” 

 
reprezentowanym przez: 

…………………………………. 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w dniu……………..w postępowaniu                 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest 

mniejsza niż równowartość kwoty określonej w wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych zostaje zawarta umowa o następującej treści: 

 
§1 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia szkolnego w  ramach projektu 

pn.:” Cyfrowa Edukacja w Strzelcach Wielkich” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
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2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dostaw dla części………………. Zgodnie  

z załącznikiem nr …… do niniejszej umowy. 
 
3. Wykonawca zamówienia przewidział wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia. Dokonano szczegółowego sprawdzenia warunków wykonania zamówienia. 
 
4. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być oznaczone zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami bezpieczeństwa oraz muszą 

posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dla przedmiotów przeznaczonych do 

użytkowania w placówce przedszkolnej.  

5. Dopuszcza się użycia przedmiotu równoważnego spełniającego standardy jakościowe,    

      parametry techniczne, a także spełniające warunki docelowego przeznaczenia oraz funkcji 

i  walorów użytkowych. Przedmiot taki będzie wymagał akceptacji przez Zamawiającego. 
 
6. Dostarczone przedmioty zamówienia będą fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad, 

zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu. 
 
7. Dostarczone produkty zostaną wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy 

przez Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich ul. Częstochowska 8A, a te które 

wymagają montażu należy je zamontować.  
 
8. Przedmiot umowy będzie zabezpieczony w sposób uniemożliwiający uszkodzenie produktów                     

w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi 
 

Wykonawca. 
 
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego 

wymogów jakościowych, opisanych w załącznikach do niniejszej umowy. W przypadku 

stwierdzenia, że dostarczone produkty: 1/są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające 

używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub 2/nie spełniają 

wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub 3/dostarczone produkty nie 

odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych 

wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia 

przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za 

przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi                              

i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
            
10. Wykonawca udziela gwarancji, na okres  …………miesięcy od daty zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy dla asortymentu będącego przedmiotem zamówienia dla części I .  

W pozostałych częściach zamówienia tj. częściach  II i III  obowiązuje gwarancja producenta. 
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11. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie przedmiotu dostawy w ciągu 2 dni od dnia 

przekazania do Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich w celu przeprowadzenia procedury 

sprawdzenia. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą dostarczenia całości dostawy. 

12. Sprawdzenie przedmiotu dostawy będzie polegało na upewnieniu się, że przedmiot dostawy jest 

wolny od wad fizycznych, działa zgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności, że 

odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w wybranej przez Zamawiającego ofercie.  

Po pozytywnej weryfikacji przedmiotu dostawy strony podpiszą końcowy protokół odbioru. 
 
13. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w dniu dostawy protokół,  

w którym zostaną określone nazwy asortymentu, numery seryjne (jeśli występują). 
 
14. Wykonawca zobowiązany jest kompleksowo dostarczyć asortyment w terminie 

do……………………Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może 

nastąpić w przypadku: przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, działań siły 

wyższej ( np.: klęski żywiołowe, zjawiska pogodowe) w pełni niezależnej od Strony umowy, 

mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania prac, przeszkód technicznych w pełni 

niezależnych od stron umowy mających bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia, 

wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo 

zachowania należytej staranności.  
 
15. W przypadku obiektywnej niemożliwości dostarczenia przez Wykonawcę elementów wskazanych 

w ofercie z powodu braku jego dostępności na rynku, co zostanie potwierdzone przez jego 

producenta, dopuszczalne jest dostarczenie przez Wykonawcę za zgodą zamawiającego 

asortymentu o parametrach technicznych nie gorszych i cenie nie wyższej niż wynikające z oferty. 

W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu 

stosowne dokumenty (oświadczenie producenta, opinia o parametrach technicznych nie gorszych 

niż zaoferowanych w ofercie). Zmiana sprzętu wymaga zgody Zamawiającego. 

16. Elementy dostawy, które nie spełnią warunków jakościowych i ilościowych zostaną wymienione 

na wolne od wad w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. 

Koszt dostawy i wymiany pokrywa Wykonawca. 

17. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć elementy umowy, który są fabrycznie nowe, nieużywane, 

nieuszkodzone, nieobciążone prawami osób trzecich, oraz które spełniają normy bezpieczeństwa. 

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby transport asortymentu nastąpił w opakowaniu 

firmowym odpowiadającym właściwościom asortymentu, zapewniającym jego całość                                    

i nienaruszalność. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą sprzętu do 

momentu podpisania protokołu przekazania. 

18. W dniu wykonania dostawy Wykonawca wyda przedstawicielowi Zamawiającego ważne 

dokumenty gwarancyjne co do jakości oraz serwisu rzeczy stanowiących przedmiot dostawy, 

wystawione przez siebie bądź przez osoby trzecie (producentów wyrobów). 
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19. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić korzystanie z dostarczonego asortymentu tak, aby 

korzystanie to nie naruszało praw np.(autorskich) osób trzecich. 

20.  Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia posiadają stosowne świadectwa, certyfikaty i 

dopuszczenia do stosowania na terenie kraju, w którym prowadzone jest postępowanie 

przetargowe i przedstawi je wraz z dostawą na Zamawiającemu. 

 

§2 

 

1. Termin realizacji zamówienia: 
 

a. Dla I części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletny 

przedmiot zamówienia do 30 kalendarzowych dni od daty udzielenia zamówienia 

tj. od dnia zawarcia umowy  

b. Dla II części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletny 

przedmiot zamówienia do…………. kalendarzowych dni od daty udzielenia 

zamówienia tj. od dnia zawarcia umowy  

c. Dla III części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletny 

przedmiot zamówienia do ….  kalendarzowych dni od daty udzielenia zamówienia tj. od 

dnia zawarcia umowy  

 

 
 

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu 

odbioru końcowego zadania. 

 

§3 
 

 

1. Jeżeli Zamawiający stwierdzi w asortymencie będącym przedmiotem dostaw wady, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 5 dni od dnia poinformowania                  

o nich przez Zamawiającego, chyba, że z obiektywnych przyczyn będzie to niemożliwe.                  

W takim przypadku strony uzgodnią odpowiedni termin. 
 

2. Podpisanie protokołu odbioru uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktur. 
 

 

§4 
 

1. Wykonawca oświadcza,  że posiada kwalifikacje  do  wykonywani określonej działalności.  
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§5 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania: 
 

a) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji zamówienia, jakość, 

opóźnienie planowanej daty zakończenia dostaw.  
 

b) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania dostaw nie objętych przedmiotem 

zamówienia nie wolno ich realizować bez uzyskania uprzednio zgody Zamawiającego 
 

c) Wykonawca zobowiązuje się do: 
 

- stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania 

przedmiotu umowy, 
 

- przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania 

Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny 

prawidłowości wykonania Umowy. 
 

 

§6 

 

1. Z tytułu wykonania dostaw objętych niniejszą umową Wykonawca otrzyma od 

Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto ………….., plus VAT …….. w 

kwocie ………….. 
 

zł co daje łączną wartość ……………… zł (słownie: …………….. złotych ………./100) dla 

części………………. 
 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ustawy, ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, 

po stronie zamawiającego spoczywa obowiązek odprowadzenia należnego podatku za dostawę 
 

………………………… o wartości netto ………………….. 
 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 w jednej transzy: 

w wysokości ………………………, po przekazaniu kompletnego przedmiotu zamówienia 

potwierdzonego protokołem odbioru. 
 

3. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, 

niezbędne do jego prawidłowego wykonania. 
 

4. Strony ustalają, że Wykonawca wystawi faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia                   

w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru dostawy. 
 

5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy w drodze polecenia przelewu na rachunek 
 

………………… na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur, w terminie 30 dni od 

daty dostarczenia faktur Nabywcy 
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6. Za dzień zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Nabywcy. Jeżeli 

koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzień, 

który dla Zamawiającego jest dniem wolnym od pracy, wówczas termin zapłaty upływa                   

w dniu, który dla Zamawiającego jest najbliższym dniem roboczym. 
 

7. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia swoich wierzytelności z kwoty należnej 

Wykonawcy, związanej z realizacją niniejszej umowy – powiadamiając Wykonawcę                      

o skorzystaniu z tego uprawnienia. 
 
8. Należności wynikające z niniejszej umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być 

przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

§ 7 
  
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo usług 

wykonywanych przez podwykonawców. 
 
2. Wykonawca zamierza powierzyć część usług podwykonawcom w zakresie określonym                    

w ofercie z dnia ………… 
  
  

§ 8 

 

 
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia niniejszej umowy z należyta 

starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 
 

§9 

 

1. Strony ustalają iż z tytułu nienależytego wykonania umowy przysługują kary umowne określone              

w ust. 2. 

 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

 

1) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 100,00 zł wraz z podatkiem VAT za 

każdy dzień zwłoki – w przypadku niedotrzymania terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy, 

2) w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, przez którąkolwiek ze stron                       

z przyczyn leżących po drugiej stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości                                  

10 % całkowitego wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT , 
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3) w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, przez którąkolwiek ze stron                        

z przyczyn leżących po jej stronie, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości                               

10 % całkowitego wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT , 

 

4) w przypadku niedotrzymania terminu usunięciu wad lub niezachowania terminu,  Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia wraz  

z podatkiem VAT za każdy dzień opóźnienia. 

 

3. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej 

Wykonawcy należności na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. 

 

§10 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego                     

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, poprzedzonego sporządzeniem 

protokołu konieczności przez Strony umowy. 
 
2. Zawiadomienia dokonywane w związku z niniejszą Umową wymagają, dla swej ważności formy 

pisemnej i uznawane będą za należycie wykonane, jeżeli doręczone zostaną Stronie będącej 

adresatem osobiście lub wysłane faksem za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym na 

następujący adres: Dla Zamawiającego: Gmina Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 14,                            

98-337 Strzelce Wielkie; Dla Wykonawcy………………………………….. 
 
3. Każda ze Stron może dokonać zmiany swego adresu w drodze pisemnego zawiadomienia 

wysłanego do wszystkich pozostałych Stron w sposób określony w niniejszym ust. 2, przy czym 

zmiana taka nie będzie stanowiła zmiany niniejszej Umowy. Strony oświadczają,                                       

iż zawiadomienia przesyłane w powyższy sposób na podany adres, do czasu jego ewentualnej 

zmiany będą uważane za ważne i skutecznie doręczone, przy czym zawiadomienie dokonane 

pocztą będzie uznane za dokonane 7 dni po dacie nadania, a zawiadomienie dokonane faksem 

będzie uznane za dokonane 24 godziny od daty transmisji, wyłączając jednak soboty, niedziele 

oraz dni ustawowo wolne od pracy w Polsce. 
 
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej 

wymienionych warunków: 
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1) zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie lub technologii wykonania przedmiotu 

umowy a zmiany te będące korzystnymi dla Zamawiającego, zarazem ułatwią lub przyśpieszą 

wykonanie przedmiotu umowy, 

 

2) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek działania 

siły wyższej 

 
3) zmiany zasad finansowania zamówienia, 

 

4) zostanie stwierdzona konieczność zaniechania wykonania dostaw, powodująca zmniejszenie 

przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwotę stanowiącą równowartość zaniechanych dostaw 

 

5) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Kontraktu, spowodowanych działaniem 

osób trzecich, 

 

6)  zaistnienia konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia w innym niż pierwotnie 

założono zakresie, gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy - w takim przypadku wykonawca może wnieść o 

zmianę zakresu, zaproponowanie rozwiązań o równoważnych lub o  lepszych parametrach. 

 

7) wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczają poza zdefiniowany przedmiot 

zamówienia. 

 

8) W przypadku obiektywnej niemożliwości dostarczenia przez Wykonawcę elementu 

przedmiotu zamówienia wskazanego w ofercie z powodu braku jego dostępności na rynku, co 

zostanie potwierdzone przez jego producenta, dopuszczalne jest dostarczenie przez 

Wykonawcę za zgodą zamawiającego asortymentu o właściwościach nie gorszych i cenie nie 

wyższej niż wynikające   z oferty. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest 

każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty (oświadczenie producenta, 

opinia o właściwościach nie gorszych niż zaoferowanych w ofercie). Zmiana asortymentu 

wymaga zgody Zamawiającego 

 

9) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek 

podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania 

umów.  
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5. Zmiana wynagrodzenia z powodów określonych w ust. 4 pkt 9 nie może być wyższa od zmian 

wynagrodzenia wynikających z przepisów prawa pociągających te zmiany. 
 
6. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję, 

awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy 

wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe                             

i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec. 

7. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
8. Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury zmian 

umowy w zakresie określonym w ust. 1 w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od daty zdarzenia 
 
uzasadnionego wniosek pod rygorem utraty prawa żądania zmian. 

9. Strony umowy są zobowiązane do wszczęcia negocjacji w siedzibie Zamawiającego w terminie  5 

dni od daty otrzymania wniosku, w celu zgodnego określania zakresu zmian umowy przy założeniu 

obiektywnego wystąpienia przesłanek. 

 

 

§11 

 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
 

a) Jeżeli zwłoka w terminach, o których mowa w §1 pkt 14 - odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach  

 
b) Z powodu działań lub zaniechań Wykonawcy mogących skutkować utratą 

dofinansowania przez Zamawiającego – odstąpienie od umowy w tym przypadku może 

nastąpić w terminie 30 od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach  
 
 

c) Wykonawca nie rozpoczął dostaw bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, 

pomimo wezwania- odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 

30 od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach 

d) Zajdą okoliczności o których mowa w art. 145 ustawy Pzp, odstąpienie nastąpi na 

warunkach tam określonych  

 

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 
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a) Zamawiający bezpodstawnie nie przystąpi do odbioru dostaw, odmawia odbioru lub 

odmawia podpisania protokołu odbioru dostaw 
 
 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie 
 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 
 

a) W terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dostaw w toku 

według stanu na dzień odstąpienia 
 

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

Zamawiający zobowiązany jest do odbioru zrealizowanych już dostaw. 

5. Zamawiający może rozwiązać umowę w okolicznościach określonych w art.145a ustawy Pzp. 

 

 

 

§12 

 

 

Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowań przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§ 13 

 

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się: 
 

1) ze strony Zamawiającego: p. Dominika Mielczarek, 

 

2) ze strony Wykonawcy: …………………. 

 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust.1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony 

i nie stanowi zmiany treści Umowy. 
 

§14 

 

1. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek 

postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez 

wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy, chyba, że bez tych postanowień Strony 

Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Umowy w sposób określony 
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poniżej. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne 

albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy 

w sposób możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało 

za nieważne albo niewykonalne. 

§15 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Prawo zamówień publicznych 
 

2. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia interpretowane 

będą zgodnie z tym prawem. 
 

3. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia, spory podlegają 

rozstrzyganiu przez Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

 

§16 

 

Tytuły paragrafów użyte w niniejszej Umowie zostały w niej zawarte jedynie dla wygody                              

i odniesienia i nie będą miały znaczenia dla interpretacji niniejszej Umowy. 

 

 

§17 

 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 

jedna dla Wykonawcy. 

 
 

 

ZAMAWIAJĄCY:                WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 

   

......................................................        ......................................................... 
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