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UMOWA DOSTAWY Nr ……………….. 

 

zawarta w dniu …………….. r.  pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnie przy ul. Słowiańskiej 1, 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez  Sąd Rejonowy 

Szczecin – Centrum  Szczecinie  XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000076332, Nr rej. BDO: 

000015054, kapitał Spółki 4.400.000,00 PLN, zwanym w treści  umowy „Zamawiającym” 

 

reprezentowanym przez: 

 

1. Prezesa Zarządu – Janusza Kloczkowskiego 

 

a firmą 

 

……………………………………………………………….,  zwaną w treści umowy „Wykonawcą” 

 

reprezentowaną przez:   

 

1. ………………………………….. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne  

 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku udzielenia 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych. 

 

§2 

Przedmiot Umowy 

1. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje 

się do zrealizowania na rzecz Zamawiającego, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i ofertą 

Wykonawcy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie, dostaw węgla kamiennego oraz ekomiału  

z węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2022/2023 na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  

w Chojnie Sp. z o.o. z siedzibą w m. Chojna. 

2. Zamówienie polega na sukcesywnej dostawie asortymentu w ilościach wskazanych w formularzu 

ofertowym.  

3. Zamówienie obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia transportem Wykonawcy, na koszt 

i ryzyko Wykonawcy oraz rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca  

w oferowanej cenie uwzględnił wszystkie materiały, czynności i wszelkie koszty, które są niezbędne  

dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 

obowiązującymi przepisami i normami, a także zgodnie z własnym doświadczeniem i wiedzą techniczną.  

4. Szacowane ilości opału, będącego przedmiotem zamówienia: 

1) Węgiel kamienny – 80 ton, 

2) Ekomiał z węgla kamiennego – 35 ton. 

5. Wielkość jednorazowych dostaw opału będzie uzależniona od aktualnych potrzeb Zamawiającego,  

nie większa niż 25 ton. Ze względu na ograniczoną możliwość składowania opału, zamówienia realizowane 

będą na bieżąco, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanymi do Wykonawcy przez upoważnione osoby.  

6. Integralną część Umowy stanowią: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia,  

2) Oferta Wykonawcy. 
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§3 

Wymagane parametry  techniczne 

1. Parametry techniczne węgla kamiennego orzech: 

1) Gatunek I, 

2) Wartość opałowa min 27 000 kJ/kg, 

3) Frakcja 50-80 mm, 

4) Zawartość popiołu max 8%, 

5) Zawartość siarki max 1%, 

2. Parametry techniczne miału: 

1) Wartość opałowa min. 24 000 kJ/kg, 

2) Wymiar ziarna 3,00-31,5 mm, 

3) Zawartość popiołu max 12%, 

4) Zawartość siarka max 1%. 

§4 

Termin realizacji 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy sukcesywnie w sezonie grzewczym (według 

zapotrzebowania Zamawiającego) w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2023 r. 

2. Dostawa zostanie zrealizowana w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 7.00 - 15.00. 

3. Dostawa będzie dokumentowana przez Wykonawcę dokumentem wydania materiałów w dniu dostawy. 

§5 

Przedstawiciele Stron 

1. Do kontaktów, w sprawach stanowiących przedmiot umowy i uzgodnień technicznych strony ustalają niżej 

wymienionych przedstawicieli:  

1) ze strony Zamawiającego – Bogusław Radziszewski tel. 414 16 44 wew. 36, 508 242 731, email 

b.radziszewski@pukchojna.pl;  

2) ze strony Wykonawcy - .…………………………………..…..…… tel. ….……..….., email 

………………………………. 

2. Informacja o zmianie osób wskazanych w ust. 1, przekazana zostanie między stronami pisemnie. Zmiana  

w powyższym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy. 

 

§6 

Obowiązki zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Odbiór opału o określonych parametrach jakościowych, w ilościach i terminach uzgodnionych  

z Wykonawcą wg zamówienia. 

2) Dokonania zapłaty za odebrany opał w terminie 21 dni licząc od daty otrzymania faktury. 

 

§7 

Obowiązki wykonawcy i warunki realizacji  zamówienia 

1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia opału o parametrach jakościowych określonych w § 3 umowy, 

w ilościach i terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia opału własnym transportem, na jego koszt oraz ryzyko. 

Wykonawca zobowiązany będzie do rozładunku węgla we własnym zakresie. 

3. Każdorazowy termin dostawy będzie uzgadniany z Zamawiającym (przedstawicielem danej jednostki).  

4. Do każdej dostawy Wykonawca dostarczy dokument dostawy WZ, świadectwo jakości dostarczonej partii 

towaru wystawione przez uprawniony podmiot. Brak powyższego dokumentu będzie stanowić  

dla Zamawiającego podstawę do odmowy przyjęcia danej partii opału z winy Wykonawcy.  

5. Zamawiający może zlecić przeprowadzenie badania dostarczonego węgla w zakresie jego zgodności  

z załączonym świadectwem jakości i wymaganych parametrów. W razie wątpliwości co do parametrów 

opału, Zamawiający zastrzega sobie prawo pobierania prób dostarczonego opału celem wykonania analiz 

laboratoryjnych.  
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6. W przypadku dostarczenia asortymentu nie odpowiadającego określonym parametrom, Wykonawca w 

terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dokona wymiany wadliwej partii opału na spełniający wymagane 

parametry na własny koszt.  

7. W przypadku udowodnionej gorszej jakości opału niż wskazana w SWZ, Wykonawca będzie zobowiązany 

pokryć wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego (w szczególności koszty analizy laboratoryjnej, 

koszty usuwania awarii urządzeń lub koszty ich wymiany, jeżeli zastosowany opał, niespełniający wymagań 

jakościowych, spowoduje ich uszkodzenie lub zniszczenie), a także na własny koszt i we własnym zakresie 

odebrać od Zamawiającego zakwestionowaną partię opału i dostarczyć opał spełniający wymagania.  

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i uszkodzenia powstałe w czasie transportu i 

rozładunku przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wszelkich zniszczeń i 

uszkodzeń powstałych podczas rozładunku opału. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia ilości dostarczanego opału poprzez jego komisyjne 

przeważenie w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia wystarczającej ilości opału celem zachowania ciągłości 

dostaw. 

11. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy ma jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpuje całego zakresu 

zobowiązania Wykonawcy wynikającego z umowy, a także nie może stanowić podstawy do odmowy 

wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności nie wymienionych wprost w umowie, a niezbędnych 

do należytego wykonania całego przedmiotu umowy.  

 

§8 

Zasady współpracy 

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do wzajemnej współpracy przy realizacji przedmiotu umowy. 

2. Współpraca Stron oraz wymiana informacji będzie się odbywała w granicach niezbędnych dla prawidłowego 

wykonania umowy, z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i ustalonych 

zwyczajów, zasad uczciwej konkurencji, ochrony informacji stanowiących informacje poufne każdej  

ze Stron oraz interesów handlowych każdej ze Stron. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania 

pracowników Wykonawcy, osób działających w jego imieniu lub podwykonawców, jak za działania własne. 

 

§9 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców na dostawę opału, będącego przedmiotem 

zamówienia. Wykonawca  jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania. Wykonawca 

wykona przedmiot umowy przy udziale następujących Podwykonawców:   

1) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę] 

……………………- w zakresie _..................................;  

2) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę]  

…………………… - w zakresie ..................................;  

2. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie 

danych dotyczących Podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych Podwykonawcach, którym 

zamierza powierzyć prace w ramach realizacji Umowy. 

3. Informacja o zmianie danych dotyczących Podwykonawców powinna zostać przekazana Zamawiającemu w 

terminie 3 dni roboczych od zmiany danych. 

4. Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany Podwykonawcy, na zasoby, którego powoływał się w toku 

postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej Umowy, to jest zobowiązany do wykazania 

Zamawiającemu, że nowy Podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria kwalifikacji 

w stopniu nie mniejszym, niż Podwykonawca dotychczasowy. Zamawiający jest uprawniony do odmowy 

współdziałania z Podwykonawcą, co do którego Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków lub 

kryteriów kwalifikacji, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, a niedotrzymanie terminu 
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wykonania Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z takim Podwykonawcą, stanowi zwłokę 

Wykonawcy. 

5. Jeżeli Wykonawca rezygnuje z posługiwania się Podwykonawcą, na zasoby, którego powoływał się w toku 

postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej Umowy, to jest zobowiązany do wykazania 

Zamawiającemu, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria 

kwalifikacji w stopniu nie mniejszym, niż Podwykonawca, z którego Wykonawca rezygnuje. Zamawiający 

jest uprawniony do odmowy współdziałania z Wykonawcą, który nie wykazał samodzielnego spełnienia 

warunków lub kryteriów kwalifikacji, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia lub wskazania 

innego Podwykonawcy i wykazania spełnienia przez niego tych warunków lub kryteriów, a niedotrzymanie 

terminu wykonania Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z Wykonawcą, stanowi zwłokę 

Wykonawcy. 

6. Jeżeli Wykonawca w toku realizacji Umowy zamierza powierzyć realizację jej części Podwykonawcy 

dotychczas nieujawnionemu zgodnie z postanowieniami powyższymi, jest zobowiązany do przedstawienia 

na żądanie Zamawiającego dotyczących tego Podwykonawcy oświadczeń, w tym oświadczenia, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub dokumentów podmiotowych 

potwierdzających brak podstaw jego wykluczenia – w zależności od treści żądania Zamawiającego. 

Dokumenty powinny zostać dostarczone w terminie określonym w żądaniu Zamawiającego, nie później,  

niż na 3 dni przed planowanym powierzeniem prac Podwykonawcy. 

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

odpowiedniej części zamówienia Podwykonawcy. 

8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

odpowiedniej części zamówienia Podwykonawcy. W przypadku niewykonania tego zobowiązania 

Zamawiający jest uprawniony, według swego wyboru, do:  

1) naliczenia kary umownej za każdy przypadek posłużenia się Podwykonawcą, co do którego zachodzą 

podstawy wykluczenia lub  

2) odstąpienia od Umowy i naliczenia kary umownej jak za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy  

po bezskutecznym upływie terminu określonego w wezwaniu do wykonania zobowiązania przesłanym 

przez Zamawiającego do Wykonawcy. 

9. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie 

Podwykonawców jak za własne działania, niezależnie od podjętych przez Zamawiającego działań 

sprawdzających wynikających z niniejszej Umowy lub przepisów prawa. 

 

§10 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie  w wysokości 

………………. zł brutto (słownie złotych: ……………………….……………………………………….). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie 

koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest  

do wykonania z należytą starannością wszelkich czynności niezbędnych do  kompletnego wykonania 

przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych  

z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych czynników mających lub mogących mieć wpływ 

na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą  

do żądania zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie zapłacone przelewem na rachunek (konto) Zamawiającego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury za wykonaną dostawę zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
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§11 

Kary umowne 

1. Każda ze Stron może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania z tytułu niewykonania  

lub nienależytego wykonania Umowy. 

2. Oprócz odszkodowania, Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5% wartości opału niedostarczonego  

w terminie – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki – po uprzednim powiadomieniu przez Zamawiającego. 

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

 lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % wartości 

całkowitej umowy brutto. 

4. Wykonawca nie płaci kar umownych i nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie 

w wykonaniu dostaw wskutek działania siły wyższej jak: gołoledź, zaspy śnieżne, powódź.  

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto. 

6. Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz  

z notą obciążeniową. 

7. Łączna wartość kar wskazanych w § 11 umowy nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto. 

8. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w 

Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście 

powstałej szkody. 

 

§12 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia Umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym również, gdy: 

1) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma. Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia w terminie 21 dni od ostatniego dnia terminu wyznaczonego przez Zamawiającego; 

2) Nastąpiła niedopuszczalna zmiana składu Wykonawców, który wspólnie ubiegali się o udzielenie 

zamówienia i wspólnie je uzyskali, w terminie 21 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie 

odstąpienia; 

3) stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy, że przedmiot umowy zawiera wady i pomimo 

wyznaczenia terminu ich usunięcia Wykonawca ich nie poprawił lub nie przystąpił do ich usunięcia, 

 w terminie 21 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie odstąpienia, 

4) zwłoka w realizacji przedmiotu umowy przekracza 14 dni. 

3. Jeżeli Zamawiający nie współdziała z Wykonawcą w zakresie przewidzianym postanowieniami Umowy,  

a współdziałanie to jest konieczne do wykonania Umowy, Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia  

od Umowy po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do zapewnienia koniecznego współdziałania  

i wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 14 dni, z zagrożeniem odstąpienia 

od Umowy w razie jego bezskutecznego upływu. W wezwaniu Wykonawca zobowiązany jest wskazać 

dokładnie brak wymaganego współdziałania i jego wpływ na realizację Umowy. Wezwanie będzie 

wystosowane w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności wezwania. Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia w terminie 21 dni od ostatniego dnia terminu wyznaczonego przez Zamawiającego. 

4. Odstąpienie od Umowy dokonane przez którąkolwiek ze Stron powinno nastąpić w formie pisemnej  

pod rygorem nieważności oraz zawierać uzasadnienie. 

 

§13 

Zmiany umowy 

1. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności dopuszczalna jest w zakresie  

i na warunkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności: 
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1) Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian w zakresie okoliczności i na podstawie 

zapisów zawartych w art. 455 ustawy; 

2) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian w przypadku:  

a) zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku 

Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający 

dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy 

wymuszone takimi zmianami prawa; 

b) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,  

po uprzedniej akceptacji Zamawiającego; 

c) wystąpienia siły wyższej. 

2. W przypadkach, w których zgodnie z powyższymi postanowieniami lub przepisami prawa możliwe jest 

wprowadzenie zmiany do Umowy, Zamawiający przewiduje także wprowadzenie odpowiedniej zmiany 

terminu realizacji, w szczególności: o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania 

Umowy.  

3. Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie 

przewidziane niniejszą Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów  

i usług (ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana będzie miała 

zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dacie 

wejścia w życie zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług. 

4. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych rejestrowych lub adresowych oraz  ich danych kontaktowych. 

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w formie aneksu w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji, jeżeli wystąpi nieprzewidziana 

okoliczność o obiektywnym charakterze, która w sposób istotny wpłynie na możliwość wykonania 

przedmiotu umowy. 

 

§14 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Zamawiający przetwarza dane osobowe w celu realizacji i rozliczenia niniejszej umowy na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

2. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy. 

3. Dane będą przechowywane przez czas realizacji umowy oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych 

roszczeń, z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji z uwzględnieniem przepisów 

ustawy. 

4. Pracownikom lub współpracownikom Wykonawcy, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane 

Zamawiającemu w celu realizacji niniejszej umowy, przysługuje: 

1) prawo do żądania od Zamawiającego dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 

ich przetwarzania, 

2) prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych 

w celu zawarcia i wykonania umowy, 

3) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

5. Dane osobowe zgromadzone na potrzeby realizacji niniejszej umowy będą udostępniane: 

1) podmiotom współpracującym przy jej wykonaniu, w zakresie w jakim zapewni to sprawną realizację 

zlecanych zadań, 

2) podmiotom, z którymi zamawiający zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,  

w szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnego funkcjonowania systemów 

informatycznych, 

3) podmiotom żądającym dostępu do informacji publicznej w granicach obowiązujących przepisów prawa, 

4) podmiotom realizującym na rzecz Zamawiającego usługi pocztowe. 
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§15 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub obowiązków 

wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, udzielonej na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

2. Umowa zawarta jest pod prawem polskim. Wszelkie spory będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

4. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zmiany będą dokonywane w postaci aneksów do Umowy, chyba że w Umowie wskazano 

inaczej.  

5. Zakup jest finansowany ze środków własnych. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy  

i dla Zamawiającego. 
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