
 

Załącznik nr 4  

do Zapytania ofertowego  

nr SP7.261.08.2019 

    

EŁK,  ………………………   2019 

SP7.261.1.05.2019 

UMOWA 

 

zawarta w dniu  ……………………………………………………………………….…. w Ełku pomiędzy  Gminą  Miasto 

Ełk,  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego  4,  19-300 Ełk ,   NIP 848-182-54-38 reprezentowaną przez 

mgr Leszka Marka Sobczaka dyrektora  Szkoły  Podstawowej Nr 7   z Oddziałami Integracyjnymi                      

w Ełku, ul. Jana Kilińskiego 48, 19-300 Ełk zwaną w dalszej części umowy zamawiającym 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej wykonawcą, w rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru wykonawcy,  

w trybie zapytania ofertowego, zgodnie na podstawie art. 4 pkt. 8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) niniejsza umowa, zwana 

dalej „Umową” nie podlega przepisom ww. ustawy  

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o szacunkowej 

wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w ramach 

projektu  „Moja przyszłość-rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Ełku” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, Strony zawierają Umowę                              

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający powierza, a wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zamówienia publicznego 

na dostawę fabrycznie nowych  33 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) wraz                                         

z zainstalowanym systemem  operacyjnym.  

2. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu, należytej jakości, sprawnego, 

wolnego od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń 



 

osób trzecich, nie używanego, nie powystawowego, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiący Załącznik nr 2 do  niniejszej umowy.  

3. W ramach wykonania umowy wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko, własnymi 

siłami przedmiot umowy w określonym terminie pod adres zamawiającego,   dla   Szkoły  

Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku, ul. Jana Kilińskiego 48, 19-300 Ełk, 

natomiast Zamawiający zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę określoną w § 7 

ust. 1 Umowy. 

W ramach Umowy Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących 

dostawie sprzętu, takich jak transport i ewentualne ubezpieczenie na czas transportu, wniesienie do 

wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń, oraz wszelkich innych usług niezbędnych do 

prawidłowego wykonania Umowy. 

Wynagrodzenie należne Wykonawcy za świadczenie usług, o których mowa w ust. 7 wchodzi 

w skład ceny towaru określonej w Ofercie Wykonawcy . 

Wykonawca oświadcza, że dostarczy towar fabrycznie nowy i nieuszkodzony, w I gatunku, 

wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie będący przedmiotem praw 

osób trzecich, dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych, zapakowany w opakowania 

umożliwiające jednoznaczną identyfikację towaru będącego przedmiotem dostawy. 

Wykonawca oświadcza, że dostarczy towar nie posiadający wad fizycznych i prawnych oraz 

wyłącznie wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy Nowego 

Podejścia co potwierdza oznaczenie CE,  zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 

zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 

grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych 

niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 7),  

posiadający wszelkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty oraz spełniający wszystkie określone 

przepisami normy. 

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie warunki, środki, wiedzę i doświadczenie 

konieczne do właściwego wykonania swoich obowiązków określonych w Umowie  oraz zobowiązuje 

się do ich wykonania z należytą starannością , wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej 

przez siebie działalności gospodarczej, zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną oraz w oparciu o 

obowiązujące przepisy, normy i standardy. 

§ 2 

Opakowanie towaru 

Wykonawca zapewni takie opakowanie towaru, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego 

uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. 



 

Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku 

takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu towaru do 

miejsca dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w miejscu dostawy. 

§ 3 

Warunki dostawy 

Dostawca wykona dostawę oraz wykona wszystkie czynności wynikające z pełnej realizacji 

przedmiotu umowy określonego w § 1 w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy.  

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar do Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Ełku, ul. Jana Kilińskiego 48, 19-300 Ełk  

Wykonawca dostarcza towar Zamawiającemu na swój koszt i ryzyko. 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego, drogą elektroniczną lub telefonicznie, o 

planowanym terminie przekazania przedmiotu umowy z wyprzedzeniem nie krótszym, niż 2 dni 

robocze. 

Za dzień wydania towaru Zamawiającemu uważa się dzień, w którym towar został 

dostarczony i przekazany Zamawiającemu wraz z kompletną dokumentację użytkownika, zwłaszcza 

instrukcje obsługi w języku polskim /jeśli dotyczy/, karty gwarancyjne oraz aktualne dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i używania. 

 

§ 4 

Wydanie i odbiór 

Sprawdzenie towaru  będzie polegało na upewnieniu się, że towar jest wolny od wad 

fizycznych w rozumieniu § 5  Umowy, a w szczególności, że odpowiada opisowi zawartemu w Ofercie 

Wykonawcy. 

Ze sprawdzenia towaru  dla potrzeb dokonania odbioru zostanie sporządzony protokół zdawczo -

odbiorczy podpisany przez Strony, który będzie zawierał w szczególności ewentualnie stwierdzone 

wady fizyczne lub oświadczenie o nie stwierdzeniu wad fizycznych. 

W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu 

wad towaru, nie sporządza się protokołu odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego przekażą 

Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń co do towaru.  

W przypadku, gdy  towar będzie posiadał wady w rozumieniu § 5 Umowy, Zamawiający nie odbierze 

towaru i wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dostawę towaru wolnego od wad, bez 

ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

Dokonanie odbioru towaru zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń z 

tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 

Osobami  odpowiedzialnymi  za realizację Umowy, w tym podpisanie protokołu odbioru są: 



 

a) ze strony Zamawiającego:   

Leszek Marek Sobczaka dyrektor  Szkoły  Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi                      

w Ełku  

b) ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………….… . 

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

§ 5. 

Rękojmia za wady fizyczne i prawne 

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne towaru. 

Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w Ofercie Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne towaru, w tym 

również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności 

intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych za znaki 

towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku 

z wprowadzeniem towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

§ 6. 

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości i serwisu 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony towar oraz świadczy usługi 

serwisowe na warunkach określonych w Ofercie Wykonawcy: 

Wykonawca udziela  gwarancji na okres………..…. miesięcy liczonych od dnia podpisania przez obie 

strony umowy  protokołu odbioru.  

Gwarancja nie może obciążać  finansowo Zamawiającego.  

Transport towaru do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji 

odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

Udzielenie gwarancji jakości zostanie potwierdzone dokumentami gwarancyjnymi stanowiącymi 

załączniki do protokołu odbioru towaru. Ponadto Wykonawca sprawdzi zgodność znajdujących się na 

towarze oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych 

umieszczonych na towarze zabezpieczeń. 

Wykonywanie uprawnień w ramach gwarancji lub rękojmi następować będzie poprzez 

zgłoszenie reklamacji zawierającej skonkretyzowane roszczenia Zamawiającego. O powyższym 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek ustosunkowania się do roszczeń 

Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

Okres gwarancji i rękojmi zostaje przedłużony o czas rozpoznania reklamacji.  

Wykonawca ze swej strony zobowiązuje się, że wady stwierdzone w okresie gwarancji lub 

rękojmi usunie nieodpłatnie na swój koszt, chyba że będzie to niemożliwe ze względów technicznych 



 

niezależnych od Wykonawcy. W takim przypadku strony ustalą inny termin usunięcia wad. W razie 

nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo do zastępczego usunięcia wad w 

ramach gwarancji lub rękojmi na koszt Wykonawcy. 

Jeżeli  w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji Wykonawca dokonał 

istotnych napraw towaru objętego gwarancją lub rękojmią, termin gwarancji lub rękojmi biegnie na 

nowo od dnia protokolarnego odbioru naprawionego towaru. 

Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.  

W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w określonym terminie Zamawiający ma prawo do 

zastępczego usunięcia wad w ramach gwarancji lub rękojmi – na koszt Wykonawcy. 

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących 

w towarze w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne 

towaru, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod 

warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 

 

§ 7 

Wynagrodzenie 

Za odebrany towar Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę określoną na podstawie 

wybranej najkorzystniejszej oferty w trybie postępowania ofertowego, stanowiącej załącznik nr 1 do 

Umowy, która maksymalnie wynosi brutto: …………..………………….. PLN  

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………..….. ), w tym 

………..% VAT, w kwocie: …….. (słownie: ………), netto …………………............... PLN. 

Jeżeli Wykonawca wskazał w złożonej ofercie (dla wybranych towarów) powstanie u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający,                        

w wyniku oceny tej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny netto podatek od towarów i usług, 

który będzie zobowiązany rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

Wynagrodzenie, o którym mowa jest ryczałtowe  i wynika z kalkulacji cenowej przedłożonej                            

w  Ofercie Wykonawcy (stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy). 

Ceny jednostkowe towarów przedstawione w Ofercie Wykonawcy będą niezmienne przez cały okres 

ważności umowy. 

Wynagrodzenie, obejmuje wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy 

zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę Ofertą, nawet jeśli czynności te nie zostały wprost 

wyszczególnione w treści Umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich 

warunków technicznych związanych z realizacją Umowy, nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich 

czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy. 



 

Wynagrodzenie, o którym mowa obejmuje wszystkie obowiązki podatkowe w tym podatek VAT. 

§ 8. 

Warunki płatności 

Po dokonaniu odbioru, o którym mowa w § 4 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do 

siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawioną pod względem rachunkowym i formalnym fakturę 

VAT.  

Nabywca:  

Gmina Miasto Ełk  

Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4  

19-300 Ełk  

NIP 848 182 54 38 

Odbiorca:  

Szkoły  Podstawowej Nr 7 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Ełku,  

ul. Jana Kilińskiego 48,  

19-300 Ełk 

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 14 dni 

od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 

3. 

Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przelane na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

Dostawca został poinformowany o współfinansowaniu wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

§ 9. 

Zmiany Umowy 

Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci 

aneksu. 

Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem okoliczności przewidzianych w Ogłoszeniu. 

Przewiduje się możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:  

Terminu realizacji umowy; 

§ 10. 

Odstąpienie od Umowy 

Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach :  

§ w razie otwarcia likwidacji Wykonawcy, 
§ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
§ zwłoka w wykonaniu Umowy przekroczy 7 dni.  
§ w przypadku dostarczenia towaru o parametrach gorszych niż określone w ofercie 

Wykonawcy. 



 

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 od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 

takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej 

prawidłowo części Umowy. Stan zaawansowania wykonania Umowy określać będzie protokół 

zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

Odstąpienie,  o  którym  mowa  w  ust.  1  i  2,  winno  nastąpić w  formie  pisemnej  pod  rygorem  

nieważności. 

Zamawiający zastrzega możliwość niezwłocznego odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego 

w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej Umowy, w tym m.in.:  

Stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia i realizacji 

przedmiotu umowy oraz nieuwzględniania wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas dostaw 

przedmiotu zamówienia. 

Uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych 

z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia 

Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 11. 

OCHRONA DANYCH 

 

1. Zamawiający oświadcza, że w celu realizacji niniejszej Umowy powierza Wykonawcy 

przetwarzanie danych osobowych w trybie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych, zwanych dalej Ustawą. Zakres przetwarzania danych obejmuje wszelkie dane osobowe 

zawarte w dokumentach związanych z realizacją Umowy, a w szczególności: 

1) dane pracowników Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych; 

2) dane pracowników kontrahentów z którymi współpracuje lub będzie współpracował 

Zamawiający. 

2. Wykonawca oświadcza, że nie będzie przetwarzał powierzonych danych osobowych w 

państwie nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności wynikające z powierzenia i Ustawy z 

najwyższą starannością. 

4. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność 

Zamawiającego, jako Administratora Danych za przetwarzanie powierzonych danych osobowych, 

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania w celu ich usunięcia oraz niezwłocznie, ale 



 

nie później niż w terminie 2 dni od uzyskania informacji o wystąpieniu zagrożeń, zawiadomić o nich 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe przy użyciu urządzeń i 

systemów informatycznych zapewniających odpowiedni poziom  

6. Wykonawca zobowiązuje się spełnić warunki, w tym podjąć środki zabezpieczające 

powierzone dane. W szczególności zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych; 

2) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 

przetwarzania danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem 

z naruszeniem Ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem; 

3) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane 

przez niego upoważnienie; 

4) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych 

osobowych; 

5) zobowiązania osób upoważnionych, do zachowania danych osobowych oraz sposobów ich 

zabezpieczenia w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy, poprzez odebranie od tych 

osób indywidualnych oświadczeń; 

6) sporządzenia i aktualizacji dokumentacji. 

7. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o: 

1) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych lub innym naruszeniu 

przetwarzania danych osobowych; 

2) każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane przetwarza, w zakresie 

przetwarzania dotyczących go danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na 

żądanie; 

3) wszczęcia przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kontroli sposobu przetwarzania 

powierzonych danych. 

8. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania sposobu wykonania Umowy o powierzenie 

przez Wykonawcę oraz przestrzegania przepisów Ustawy i wydanych do niej aktów wykonawczych. 

W celu wykonania kontroli upoważnieni pracownicy Zamawiającego mają prawo: 

1) wstępu do pomieszczeń, w których Wykonawca przetwarza powierzone dane osobowe, żądania 

złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego; 

2) przeprowadzenia oględzin dokumentów, a także urządzeń, nośników oraz systemów 

informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych. 



 

3) z czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się 

Wykonawcy. 

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień w zakresie wykonywania zapisów 

Umowy w części dotyczącej powierzenia przetwarzania danych lub Ustawy, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do żądania natychmiastowego wstrzymania przetwarzania danych osobowych i 

wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie uchybień. Wykonawca zobowiązany jest usunąć 

uchybienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu w wyniku 

naruszenia z własnej winy danych osobowych. W szczególności zobowiązuje się do pokrycia 

poniesionych przez Zamawiającego kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a także 

odszkodowania na rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło. 

11. Zobowiązania Wykonawcy z tytułu powierzenia przetwarzania danych osobowych wygasają z 

dniem wykonania, rozwiązania za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia albo odstąpienia od 

niniejszej Umowy. 

12. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 11 Wykonawca zobowiązuje 

się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni, zwrócić Zamawiającemu wszelkie 

powierzone dane osobowe i skutecznie usunąć je z nośników elektronicznych a także kopie zapasowe 

pozostające w jego dyspozycji. Z czynności tych należy sporządzić pisemny protokół. Powierzenie 

trwa do czasu zakończenia tych czynności. 

§ 12. 

Inne postanowienia 

W zakresie nie uregulowanym Umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego.  Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Umowę sporządzono w 2  jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla Wykonawcy                                   

i Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJACY:         WYKONAWCA:         

 


