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       Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 

§1  

1. Przedmiotem Umowy jest zakup wraz z rozładunkiem do Zamawiającego sprzętu 

komputerowego, na zasadach opisanych w niniejszej Umowie (dalej jako "Przedmiot Umowy" lub 

„Sprzęt”). Wszelkie postanowienia Umowy odnoszące się zbiorczo do Sprzętu mają także 

zastosowanie do poszczególnych i pojedynczych Sprzętów, wymienionych w zdaniu 

poprzedzającym, a także do ich części lub elementów. 

2. Szczegółowy opis, ilość i pozostałe wymagania Zamawiającego w zakresie wykonania 

Przedmiotu Umowy zawiera Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 

1 do Umowy (dalej jako "OPZ") oraz oferta Wykonawcy, stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy 

(dalej jako "Oferta"). 

 

 

§2  

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie 

zobowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego; 

2) wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności wynikającej 

z zawodowego charakteru prowadzonej działalności; 

3) zapewnienia wysokiego standardu wykonania Przedmiotu Umowy; 

4) współpracy z Zamawiającym i właściwymi instytucjami (w tym kontrolnymi/nadzorującymi), 

także po zakończeniu realizacji Umowy, w związku z rozliczeniem, nadzorem lub kontrolą 

Projektu; Wykonawca zobowiązany jest w tym zakresie w szczególności do dostarczania 

Zamawiającemu lub właściwej instytucji wszelkich niezbędnych dokumentów, informacji lub 

wyjaśnień, w związku z rozliczeniem, nadzorem lub kontrolą Projektu. 

2. Wykonawca zapewnia, że dostarczony Sprzęt jest fabrycznie nowy, najwyższej jakości  

i funkcjonalności, nienoszący znamion użytkowania, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i 

prawnych oraz zgodny z wymogami określonymi w OPZ, Wykonawca oświadcza, że dostarczany 

Sprzęt jest opakowany oryginalnie, opakowania są nienaruszone, posiadają zabezpieczenia 

stosowane przez producenta oraz znaki identyfikujące produkt, a w szczególności znak towarowy 

produktu lub markę producenta Sprzętu. 

3. Wykonawca zapewnia, że dostarczony Sprzęt odpowiada co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu, oraz że posiada certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub 

certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

4. Do każdego sprzętu dostarczona będzie instrukcja użytkownika w języku polskim. 

5. Do każdego dostarczonego Sprzętu będą dołączone karty gwarancyjne zawierające numery 

seryjne produktu, termin i warunki ważności gwarancji (zgodnie z umową). 

 

§ 3 

1. Termin dostawy Przedmiotu Umowy – do  7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. 
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2. Termin realizacji serwisu gwarancyjnego 24 miesięcy liczone od dnia podpisania Protokołu 

odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

 

 

§ 4 

1. Sprzęt zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy, do siedziby Ośrodka Wsparcia i 

Testów prowadzonego przez Zamawiającego, przy ulicy Focha 40 w Krakowie (Hala 100-lecia 

Cracovii Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych), po uprzednim zawiadomieniu 

Zamawiającego o terminie dostawy (tj. data, godzina), i wniesiony do pomieszczeń wskazanych 

przez osobę dokonującą odbioru Sprzętu. Sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu przez 

przedstawicieli Wykonawcy, uprawnionych do jego wydania oraz dokonania wszelkich 

związanych z takim wydaniem czynności. 

2. Wykonawca wraz z dostawą Sprzętu przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne Sprzętu. 

3. Z czynności odbioru Sprzętu zostanie sporządzony i podpisany przez Zamawiającego protokół 

odbioru, którego wzór znajduje się w Załączniku nr 3 do Umowy.  

4. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 5, powinien zawierać w szczególności: 

1) oznaczenie Zamawiającego i Wykonawcy; 

2) wskazanie Umowy, na podstawie której realizowane jest zamówienie; 

3) stwierdzenie należytego wykonania Umowy (przy czym stwierdzenie takie nie wyklucza 

realizowania przez Zamawiającego w okresie późniejszym wynikających z niniejszej Umowy 

lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień, związanych z ujawnieniem się 

faktu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym w szczególności związanych 

z ujawnieniem się wad Sprzętu) albo określenie, w jakim zakresie Umowa nie została 

wykonana wraz ze wskazaniem sposobu dalszego postępowania; 

4) datę sporządzenia protokołu odbioru; 

5) podpisy osób upoważnionych do odbioru Sprzętu. 

5. W przypadku stwierdzenia w protokole odbioru, o którym mowa w ust. 3 i 4, wad dostarczonego 

Sprzętu lub stwierdzenia jego dostarczenia przez Wykonawcę w sposób niezgodny z Umową lub 

braków, Wykonawca zobowiązuje się najdalej w ciągu 3 dni roboczych do wymiany i 

dostarczenia Sprzętu zgodnego z Umową, w tym między innymi z Ofertą. 

6. Strony ustalają, że w przypadku, o którym mowa w ust. 5, zapłata wynagrodzenia zostanie 

wstrzymana do chwili dostarczenia kompletnego Sprzętu zgodnego z Umową i będzie płatna na 

podstawie protokołu odbioru stwierdzającego należyte wykonanie Umowy. 

7. Złożenie przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, nie wpływa na przedłużenie 

ostatecznego terminu dostarczenia Sprzętu, określonego w § 3 ust. 1 Umowy. W przypadku 

stwierdzenia niezgodności (np. produkt o innych parametrach niż wymagany, nieodpowiedniej 

jakości), wad lub nieodpowiedniej jakości dostarczonego Przedmiotu Umowy z Umową już po 

podpisaniu protokołu odbioru, Zamawiający prześle reklamację na podany przez Wykonawcę w § 

8 ust. 1 pkt 2 Umowy adres e-mail nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym 

Zamawiający powziął informację o istniejących niezgodnościach. Wykonawca zobowiązuje się 

uwzględnić reklamację najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania poprzez 

wymianę niezgodnego z Umową Sprzętu na Sprzęt o odpowiedniej jakości, na własny koszt i 

ryzyko. 

 

§ 5 

1. Strony zgodnie ustalają całkowitą wartość wynagrodzenia należną Wykonawcy z tytułu 

należytego wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę 
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……………….. zł netto (słownie: …………….), powiększoną o należny podatek VAT (23%), tj. 

………………… zł brutto (słownie: ………………………..). Podatek w wysokości …………. 

(słownie: …………….) wynikający z pozycji: 1 i 3 Formularza cenowego, zapłaci Zamawiający w 

związku  z art. 17 ust. 1c  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst 

jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm. dalej uVAT)1. 

2. Ceny jednostkowe Przedmiotu Umowy określa Formularz cenowy.  

3. Strony zgodnie postanawiają, że kwota wskazana w ust. 1, jak również ceny jednostkowe danego 

Sprzętu określone w Formularzu cenowym są całkowitą kwotą wynagrodzenia należną 

Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz że wynagrodzenie pokrywa 

wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym z 

tytułu kosztu Sprzętu, załadunku i rozładunku, transportu do Zamawiającego, gwarancji i rękojmi. 

4. Zapłata  wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej 

Zamawiającemu faktury VAT, w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia. Wykonawca uprawniony 

będzie do wystawienia faktury po prawidłowym wykonaniu Przedmiotu Umowy oraz po 

podpisaniu protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 Umowy, stwierdzającego należyte wykonanie 

Przedmiotu Umowy. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany 

na fakturze VAT. 

5. W przypadku błędnie wystawionej faktury VAT, termin wskazany w ust. 4, biegnie od dnia 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

6. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie zaakceptowany bez zastrzeżeń protokołu odbioru. 

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane 

zgodnie z Umową nastąpi bezpośrednio na rzecz Wykonawcy i tylko w drodze przelewu na 

rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze. Umorzenie długu Zamawiającego w stosunku do 

Wykonawcy poprzez uregulowanie należności Wykonawcy w jakiejkolwiek formie na rzecz innych 

podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to 

uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zbowiązuje się do świadczenia gwarancji na Sprzęt w trybie On-Site przez okres 24 

miesięce, przy czym bieg okresu gwarancji liczy się od dnia  podpisania Protokołu odbioru przez 

Zamawiajacego bez zastrzeżeń, stanowiącego załacznik nr 3 do Umowy.  

2. Serwis gwarancyjny będzie świadczony przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego 

producenta Sprzętu lub Producenta, który posiada certyfikat ISO 9001 lub równoważny w 

zakresie świadczenia serwisu. 

3. Obowiązki Wykonawcy wynikające z udzielonej gwarancji obejmują usuwanie wszelkich wad 

Sprzętu, poprzez jego naprawę lub wymianę wedle wyboru Zamawiającego.  

4. W przypadku ujawnienia się jakiejkolwiek wady Sprzętu w okresie gwarancji, Zamawiajacy 

dokona zgłoszenia tego faktu na numer tel. …………. lub e-mail: ………..……. . Wyknawca usnie 

wadę na koszt własny w terminie określonym w OPZ stanowiącym załacznik nr 1 do Umowy i 

gwarancją producenta Sprzętu.  

5. W przypadku wad kwalifikujących Sprzęt do naprawy poza siedzibą Zamawiającego lub  

w przypadku wymiany Sprzętu, Wykonawca na czas trwania naprawy lub niemożliwości 

korzystania ze Sprzętu z innej przyczyny, dostarczy sprzęt zastępczy, co najmniej o parametrach 

i funkcjonalności, odpowiadających Sprzętowi. 

 
1 Jeśli dotyczy 
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6. Wszelkie koszty transportu wadliwego Sprzętu do i z miejsca naprawy, a także wszelkie koszty 

jego odbioru z siedziby Zamawiającego i wniesienia ich do pomieszczeń wskazanych przez 

Zamawiającego oraz koszty załadunku ponosi Wykonawca. Zdanie pierwsze stosuje się 

odpowiednio w przypadku sprzętu zastępczego. 

5. W przypadku przekroczenia terminu, w którym powinno nastąpić usunięcie wady, o którym mowa 

w ust. 4, Zamawiający może dokonać usunięcia wady, w tym dokonać wymiany Sprzętu na inny 

niewadliwy na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz niezależnie od powyższego, Zamawiający ma 

prawo naliczyć kary umowne, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy. 

6. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wydłużyć pierwotnie określony termin 

do zrealizowania naprawy gwarancyjnej, o którym mowa w ust. 4.  

7. Wykonawca będzie wykonywał usługi gwarancyjne przy wykorzystaniu własnych materiałów, 

sprzętu i narzędzi. 

8. Postanowienia ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do realizacji uprawnień Zamawiającego z tytułu 

rękojmi. Strony zgodnie postanawiają, że gwarancja Wykonawcy nie wyłącza, nie ogranicza ani 

nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy 

sprzedanej (Sprzętu). 

9. Dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu 

rękojmi lub gwarancji, choćby w chwili jego wydania lub odbioru, a także zawarcia Umowy, 

Zamawiający z łatwością mógł się dowiedzieć o wadzie. 

10. Zamawiający nie ma obowiązku zbadania Przedmiotu Umowy. Strony wyłączają stosowanie 

przepisu art. 563 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego do Umowy. 

 

§ 7 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy 

wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary 

umownej w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4  ust. 1. za każde naruszenie, 

przy czym: 

1) za niedotrzymania terminu określonego w § 3 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiajacemu 

karę w wysokosci 800,00 zł  (słownie: osiemset złotych) za każdy dzień rozpoczety dzień 

opóźnienia; 

2) za niedotrzymania terminu usunięcia wady Sprzętu określonego w Załączniku nr 1 do Umowy 

(OPZ) Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiajacemu karę w wysokosci 200 zł. za każdy dzień 

rozpoczęty dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem § 6 ust. 6; 

2. Za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy należy uznać w szczególności: 

1) dostarczenie Sprzętu nienależytej jakości, w niewłaściwej ilości lub z naruszeniem 

wynikających z Umowy terminów; 

2) wykonanie Przedmiotu Umowy z naruszeniem postanowień Umowy, w tym OPZ; 

3) wykonanie serwisu gwarancyjnego z naruszeniem postanowień Umowy, w tym OPZ. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy którejkolwiek ze Stron Umowy lub wypowiedzenia Umowy 

przez Zamawiajacego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiajjącemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy, o ktorej mowa w § 4 ust. 1. 

4. Kary umowne przewidziane w ust. 1 niniejszego paragrafu, z wyłączeniem ust. 3, podlegają 

sumowaniu.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych określonych w ust. 1 i 2 w pierwszej 

kolejności z jego wynagrodzenia. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w 

kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty/noty księgowej. 
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6. W przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 

Wykonawcę, powstanie szkoda przewyższająca wysokość kary umownej, Zamawiający ma prawo 

dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych 

kar umownych, do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca 

świadczy Umowę nienależycie i mimo wezwania go przez Zamawiającego do zmiany sposobu 

postępowania, Wykonawca nie uczyni tego w wyznaczonym terminie wyznaczonego w wezwaniu. 

8. W razie odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia , Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie należne odpowiednio za zrealizowaną część Umowy pomniejszone o wysokość 

należnych Zamawiającemu kar umownych. 

9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy  

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

10. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia Umowy w całości lub w części ze skutkiem 

natychmiastowym w sytuacji: 

a)    naliczenia przez Zamawiającego kar umownych w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy; 

b)    gdy Wykonawca nienależycie wykonuje umowę, w szczególności nie stosuje się do uwag 

Zamawiającego lub narusza inne postanowienia umowy i w przypadku, gdy po upływie 5 dni 

kalendarzowych od pisemnego wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez 

Wykonawcę naruszeń postanowień umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, 

Wykonawca nie zastosuje się do wezwania; 

c)    z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

d)    gdy opóźnienie w terminie realizacji Przedmiotu Umowy przekroczy  

10 dni; 

e)    nierozpoczęcia lub zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę. 

 

 

§ 8 

1. Strony postanawiają, że dla celów koordynacji realizacji Przedmiotu Umowy oraz potwierdzenia 

prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy Strony wyznaczają swoich przedstawicieli w osobach : 

1) ze strony Zamawiającego: – ………………., e-mail: …………………… tel. (22) …………….; 

2) ze strony Wykonawcy – …………., e-mail: ………………. tel. ………… 

2. Strony postanawiają, że osobami upoważnionymi do odbioru Przedmiotu Umowy i podpisywania 

Protokołów Odbioru, są: 

1) ze strony Zamawiającego –  ………………….., e-mail:…………………….., tel. 

…………………..; 

2) ze strony Wykonawcy – ……………………, email: ………………….., 

tel. ………………………... 

3. Zmiana osób i danych, określonych w ust. 1 i 2, następuje poprzez powiadomienie drugiej Strony 

i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. 

 

§ 9 

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy o 

okres trwania przyczyn, z powodu których nie było możliwe wykonanie dostawy, w następujących 

mailto:biuro@innova-btl.pl
mailto:biuro@innova-btl.pl
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sytuacjach: 

1) jeżeli przyczyny, z powodu których nie było możliwe wykonanie dostawy, są następstwem 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający; 

2) wystąpienia zdarzeń natury siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami; 

3) w innych przypadkach, jednak nie dłużej niż o 15 dni. 

2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w realizacji 

Przedmiotu Umowy, przy czym zmiany te nie mogą dotyczyć zwiększenia wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, w przypadku: 

1)   konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w OPZ, a 

wynikających ze stwierdzonych wad opisu przedmiotu zamówienia, zmiany stanu prawnego 

w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

2)   jeżeli Sprzęt określony w Formularzu cenowym przestanie być dostępny na rynku lub 

zostanie wycofany z produkcji po zawarciu Umowy, czego nie można było przewidzieć w 

chwili składania Oferty, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu 

równoważnego lub o lepszych parametrach, spełniającego wymagania określone dla 

Przedmiotu Umowy, o ile Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę Sprzętu zamiennego; 

3) pojawienia się na rynku Sprzętu nowszej generacji; 

4) pojawienia się nowszej technologii pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji 

Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji Przedmiotu Umowy. 

3. Strony są uprawnione do innych zmian Umowy niż określone w ust. 1 i ust. 2 w niżej określonym 

zakresie: 

1) zmian wynikających ze zmiany wniosku o dofinansowanie lub wytycznych, które mają 

zastosowanie w Projekcie; 

2) innych, nieistotnych zmian w stosunku do treści oferty Wykonawcy; 

3) zmiany Przedmiotu Umowy w szczególności ze względów organizacyjnych, 

technologicznych, osobowych lub gdy konieczne będą oszczędności środków 

publicznych; 

4) zmiany postanowień umowy będące następstwem zmian powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, a które mają wpływ na realizację Umowy i z których 

treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień Umowy; 

5) wystąpienia zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego lub w procesach 

biznesowych w trakcie realizacji Umowy, jeżeli zmiany takie istotnie wpływają na zakres i 

termin prac Wykonawcy, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec 

podwyższeniu, a w razie ograniczenia zakresu prac wynagrodzenie Wykonawcy ulega 

odpowiedniemu zmniejszeniu; 

6) zmiany załącznika nr 1 do umowy – Opisu przedmiotu zamówienia, w zakresie ich 

aktualizacji i dostosowania do potrzeb Zamawiającego; 

7) wystąpienie siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie 

niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub 

całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i 

którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z 

należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków 

zobowiązaniowych) w zakresie dostosowania umowy do tych zmian; 
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8) w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na 

sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu zakresu 

przedmiotowego Umowy albo odstąpienia od Umowy; 

9) gdy, w związku z rozbieżnościami nastąpi potrzeba ujednolicenia postanowień Umowy, a 

zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 

10) działaniem osób trzecich, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności. 

4. Strony są uprawnione do dokonania zmiany Umowy o łącznej wartości nieprzekraczającej 10% 

wartości Umowy tj. ……………………….. zł brutto. 

 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca odpowiada za 

działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania własne. 

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

prawa krajowego w szczególności Kodeksu cywilnego.  

5. Strony ustalają, że ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy, rozstrzygane będą 

polubownie, a w przypadkach braku możliwości zawarcia ugody –  przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

6. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 

otrzymuje Zamawiający, a jeden otrzymuje Wykonawca.  

Załączniki: 

- załącznik nr 1  Opis Przedmiotu Zamówienia, 

- załącznik nr 2  Oferta Wykonawcy. 

- załącznik nr 3  Protokół odbioru. 

 

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

Wykonawca       Zamawiający 
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Załącznik nr 3 do Umowy 

  

WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU 

Na podstawie Umowy nr …………………………..…………. z dnia ……………………….. 

zgłoszony do weryfikacji  w dniu ……………………………………………………………..….... 

Strony potwierdzają/nie potwierdzają** wykonanie Umowy nr ……………………………………………  

z dnia ………………………………… 

Ewentualne zastrzeżenia i wady wraz z opisem sposobu dalszego postępowania: 

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

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

……………………………………………… 

Załączniki: 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 

Protokół z chwilą podpisania bez zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT na kwotę 
……………………. zł netto (słownie: ……………………………………….…. złotych), 
powiększoną o wartość podatku VAT w kwocie ……………………..……………………. zł, 

(słownie: ……..………………………………………………………………………………. złotych), 

co stanowi kwotę brutto ……………………………………………………, 

(słownie: ……………………………..………… złotych), zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Protokołem niniejszym Strony potwierdzają prawidłową  pełną realizację Przedmiotu Umowy i nie 
wnoszą w tym zakresie zastrzeżeń poza umieszczonymi w niniejszym Protokole. 

Protokół sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. 

Data i podpis przedstawiciela Zamawiającego: 

 

 

Data i podpis przedstawiciela Wykonawcy: 

 

* Niniejszy wzór protokołu może być modyfikowany w zależności od sytuacji, zgodnie 

z postanowieniami Umowy. 

**niepotrzebne skreślić 

 


