
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.18.2020 

ZAŁĄCZNIK NR 4 

Wzór umowy 

 

UMOWA 
zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . .  . . 2020 r. pomiędzy:  
Miastem Gliwice ul. Zwycięstwa 21 44 – 100 Gliwice, NIP 6311006640, w imieniu i na rzecz, którego 

działa Miejski Zarząd Usług Komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice 
reprezentowany przez: 
Tadeusza Mazur – p.o. Dyrektora 
zwanym w dalszej części umowy  „Zamawiającym” 
a  
. . . 
zwanym w dalszej części umowy  „Wykonawcą” 
 
Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) została 
zawarta umowa następującej treści: 

 

Przedmiot umowy 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą trumien: 

 sosnowych klasycznych w ilości około 70 sztuk, 

 sosnowych włoskich w ilości około 70 sztuk, 

 sosnowych amerykańskich w ilości około  40 sztuk, 

 dębowych klasycznych w ilości około 40 sztuk, 

 dębowych włoskich w ilości około 40 sztuk, 

 dębowych amerykańskich w ilości około 30 sztuk. 

 drewnianych z naturalną okleiną sosnową klasycznych w ilości około 50 sztuk, 

 drewnianych z naturalną okleiną dębową klasycznych w ilości około 50 szt. 
2. Zakres umowy obejmuje sprzedaż trumien, transport do Zamawiającego oraz rozładunek w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości towaru objętego przedmiotem 

umowy bez ponoszenia skutków prawnych. 
4. Szczegółowy wykaz dostarczanego asortymentu i ceny jednostkowe zawarte są w ofercie Wykonawcy 

stanowiącej integralną część umowy.  
 

Obowiązki stron 

§2 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, potencjał techniczny, 

gospodarczy i zasoby kadrowe niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towaru wysokiej jakości, wolnego od wad fizycznych  

i prawnych i nie naruszających praw osób trzecich. 
3. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru i zapłaty za zamówiony i prawidłowo dostarczony towar  

w terminach określonych w zamówieniu i umowie. 
 

Przedstawiciele stron 

§3 
Strony ustanawiają swoich przedstawicieli: 
1) ze strony Zamawiającego: 

 do realizacji i egzekwowania zapisów umownych oraz bieżących kontaktów z Wykonawcą 
upoważniony jest p. Marcin Mularczyk lub inna osoba przez niego wyznaczona, tel. 32 335-04-65,  
e-mail: ck@mzuk.pl  

2) ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy jest:  

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

Realizacja przedmiotu umowy 

§4 

1. Niniejszą umowę Strony zawarły na okres 12 miesięcy, tj. do  . . . . . . . . . . . . . . lub do wyczerpania 
limitu kwotowego określonego w §5 ust. 2. 

mailto:ck@mzuk.pl


2. Każdorazowo dostawa następować będzie partiami, w ilościach i terminach wynikających  
ze szczegółowego zamówienia zawierającego informacje o: 

1) rodzajach trumien tj. sosnowa, dębowa lub oklejana; 
2) typie trumien tj. klasyczna, włoska, amerykańska; 
3) ilości trumien; 
4) rodzaju wykończenia; 
5) kolorystyce z uwzględnieniem wariantu lakieru (mat/połysk). 

       Każdorazowe złożenie zamówienia wymaga zwrotnego potwierdzenia odbioru Wykonawcy. 
3. Zamawiający będzie przesyłał zamówienia Wykonawcy wyłącznie drogą mailową lub faksem. 

Wykonawca podaje aktualny nr faksu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oraz adres e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . 
na które Zamawiający ma przesyłać zamówienia. Wykonawca jest obowiązany poinformować 
Zamawiającego o każdorazowej zmianie nr faksu bądź adresu e-mail.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania trumien: 
1) sosnowych i dębowych wykonanych z litego suchego drewna; 
2) drewnianych wykonanych z suchego drewna z naturalną okleiną sosnową lub dębową, żaden 

element trumny nie może być wykonany ze sklejki lub innego materiału drewnopodobnego; 
3) pokrytych co najmniej dwoma warstwami lakieru, nie dopuszcza się uchybień w wykonaniu 

powłoki lakierniczej tj. śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pęknięć pęcherzy, 
odprysków i nierówności; 

4) wykończeniem zgodnym ze wzorem; 
5) kolorach i odcieniach zgodnych z paletą barw. 

5. Łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez pęknięć 
szczelin szpachlowań, a wieko trumny szczelnie przylegające. 

6. Trumny dostarczane będą do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na koszt i ryzyko 
Wykonawcy do 72 godzin od momentu przesłania zamówienia Wykonawcy. Każdorazowy termin 
dostawy trumien musi zostać precyzyjnie zgłoszony Zamawiającemu z co najmniej jednodniowym 
wyprzedzeniem. Dostawy odbywać się będzie wyłącznie w godzinach pomiędzy 7:00 a 12:00 od 
poniedziałku do piątku. Po godz. 12:00 dostawy nie będą przyjmowane przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca będzie dostarczał trumny zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, zgodnie ze wzorem 
i według sortymentu i cen jednostkowych podanych w ofercie. Każda dostawa trumien odstępująca  
od wzoru będzie karana zgodnie z §8 niniejszej umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do oznakowania i opisania każdej dostarczonej trumny 
tzn. na dostarczanej trumnie należy umieścić usuwalną naklejkę zawierającą nazwę i adres 
Wykonawcy oraz opis rodzaju trumny w szczególności wskazać czy jest to trumna sosnowa, dębowa 
czy drewniana oklejana. 

9. Każdorazowy odbiór trumien będzie się odbywał w obecności upoważnionego pracownika 
Zamawiającego, który stwierdzi ewentualne wady dostawy. Z odbioru zostanie sporządzony protokół. 
Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad w dostarczonych trumnach.  

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie wady istniejące w czasie odbioru oraz za wady 
ujawnione po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.  

11. W razie dostawy trumien z wadami Wykonawca wymieni całą wadliwą partię towaru na wolny od wad, 
na własny koszt, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

12. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 
13. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji / rękojmi na dostarczony towar licząc od daty 

dostarczenia. 
14. Na zakupiony towar Wykonawca udziela rękojmi-gwarancji na warunkach określonych w prawie 

cywilnym. W okresie rękojmi - gwarancji Wykonawca wymieni towar na wolny od wad w ciągu 4 dni 
roboczych od daty powiadomienia. 

 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

§5 
1. Za dostarczony towar będący przedmiotem umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie: 

1) za dostawę trumny sosnowej zwykłej klasycznej w wysokości . . . . . . . . . . . .  zł brutto za 1 sztukę 
(słownie złotych: . . . . . . . . . . . . );  

2) za dostawę trumny sosnowej włoskiej w wysokości . . . . . . . . . . . .  zł brutto za 1 sztukę  
(słownie złotych: . . . . . . . . . . . . ); 

3) za dostawę trumny sosnowej amerykańskiej w wysokości . . . . . . . . . . . .  zł brutto za 1 sztukę 
(słownie złotych: . . . . . . . . . . . . ); 

4) za dostawę trumny dębowej zwykłej klasycznej w wysokości . . . . . . . . . . . .  zł brutto za 1 sztukę 
(słownie złotych: . . . . . . . . . . . . ); 



5) za dostawę trumny dębowej włoskiej w wysokości . . . . . . . . . . . .  zł brutto za 1 sztukę  
(słownie złotych: . . . . . . . . . . . . ); 

6) za dostawę trumny dębowej amerykańskiej w wysokości . . . . . . . . . . . .  zł brutto za 1 sztukę 
(słownie złotych: . . . . . . . . . . . . ); 

7) za dostawę trumny klasycznej w okleinie sosnowej w wysokości …………………………zł brutto  
za 1 sztukę (słownie złotych:…………………..); 

8) za dostawę trumny klasycznej w okleinie dębowej w wysokości …………………………zł brutto za 1 
sztukę (słownie złotych:…………………..). 

2. W zależności od potrzeb Zamawiającego ilość dostarczanego towaru może ulec zmianie jednakże 
łączna wartość umowy w okresie jej obowiązywania nie może przekroczyć kwoty netto powiększonej  
o podatek VAT w wysokości . . . . . . . . . co daje kwotę brutto w wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł 
(słownie złotych: ………………………………………………..). 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całość nakładów potrzebnych do wykonania przedmiotu 
umowy. Ustalone wyżej wynagrodzenie pozostanie niezmienne w czasie trwania umowy.  

4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT – NIP 6311006640. 
5. Strony ustalają następującą formę rozliczeń i płatności za wykonane dostawy: każdorazowo przy 

dostawie Wykonawca dostarczy fakturę Zamawiającemu za dostarczony i odebrany towar protokołem 
odbioru bez wad.  

6. Wykonawca wystawia fakturę dla nabywcy: Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP 
6311006640, gdzie odbiorcą będzie: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 
25c, 44-109 Gliwice. 

7. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na rachunek Wykonawcy: 
Bank: ……………………………………………………………………………………………………... 
Nr konta: …………………………………………………………………………………………………. 
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego wraz z protokołem 
odbioru bez wad. 

8. Zamawiający może dokonać zapłaty należności przelewem w formie metody podzielonej płatności,  
o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. W przypadku realizacji przez Zamawiającego, 
płatności, o której mowa w niniejszym ustępie Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania 
wskazaną na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
nr ………………………………………………………………………………………………………………….. 
w terminie zgodnym z ust. 7, zaś wartość podatku VAT zobowiązania wskazaną w fakturze  
na osobny rachunek VAT Zleceniobiorcy.  

9. Strony postanawiają, że za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

10. Wykonawca  wystawia fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanem faktycznym.  
W razie niezgodności faktury z umową i protokołem odbioru  lub jej braków formalnych Zamawiający 
ma prawo do odmowy jej przyjęcia do czasu wyjaśnienia rozbieżności lub usunięcia braków. 

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności lub numerem rachunku bankowego 
wskazanymi w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych),  
a wskazanymi w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin i numer rachunku 
określony w umowie.  

12. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 7 i 8 jest  rachunkiem osobistym 
/rachunkiem firmowym* z wydzielonym rachunkiem VAT. 

*- niepotrzebne skreślić 
13. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.  
14. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w ust. 1 ulegnie 

stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie 
zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie.   

 

Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu  umowy 

§6 
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych w treści tytułów III, VII, 
XV księgi trzeciej KC. Ponad to:   

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 
1) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy – w terminie 10 dni od daty powzięcia 

wiadomości o tym fakcie; 
2) wydania nakazu zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ  

na realizację umowy  – w terminie 10 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie; 



3) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie w całości lub w części wykonywania 
dostawy bez uzasadnionych przyczyn – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia 
wykonywania dostaw, w terminie 2 dni od upływu wyznaczonego terminu; 

4) gdy Wykonawca przerwał realizację dostawy i przerwa trwa dłużej niż 2 dni – po wyznaczeniu 
dodatkowego terminu do kontynuowania dostawy, w terminie 1 dnia od upływu 
wyznaczonego terminu; 

5) gdy Wykonawca wykonuje dostawy nienależycie, dostarczone trumny są niezgodne  
z wymogami umowy i SIWZ – w terminie 10 dni od zaistnienia powyższych okoliczności; 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach: 
1) odmowy przez Zamawiającego bez uzasadnionych przyczyn odbioru trumien lub odmowy 

podpisania protokołu odbioru po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru 
lub podpisania protokołu odbioru, w terminie 10 dni od upływu wyznaczonego terminu; 

2) nie wywiązania się przez Zamawiającego z obowiązku zapłaty odebranych trumien oraz 
zasadnie i prawidłowo wystawionych faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 15 dniowego 
terminu zapłaty należności – w terminie 15 dni od upływu wyznaczonego terminu. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub dalsze 
wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa  
lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar 
umownych. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  
z tytułu wykonania części umowy.  

4. Z prawa odstąpienia od umowy w innych przypadkach niż wskazane w ust. 1-3 niniejszego 
paragrafu, Strony mogą skorzystać w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie 
będące przyczyną odstąpienia. 

5. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyny odstąpienia  
i wskazaniem terminu odstąpienia.  

 

§7 
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez odszkodowania dla 

Wykonawcy w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 
1) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób nienależyty, sprzeczny 

z postanowieniami umowy oraz w sposób niezgodny z przepisami prawa; 
2) drugiego z kolei opóźnienia w dostawie trumny; 
3) narażenia Zamawiającego na szkody; 
4) w przypadku naliczania drugiej kary umownej w okresie trwania umowy za opóźnienie  

w wykonaniu dostaw, względnie wykonanie drugiej dostawy trumny niezgodnej ze wzorem. 
2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, Strony dokonają rozliczenia umowy  

w terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania. 
 

§8 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie  

w trybie natychmiastowym z przyczyn, o których mowa w §7 - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 
określonego w §5 ust. 2. 

2. Za sam fakt dostawy niezgodnej z zamówieniem i ze wzorem Wykonawca zapłaci karę umowną: 
1) za wady istotne trumny tj.: 

 wykonanie z innego rodzaju drewna niż oznakowanego na plakietce zgodnie z §4 ust.8; 

 rozeschnięcie materiału, szczeliny w obudowie z jakiego jest wykonana; 

 istotne odklejenie okleiny; 

 brak lakieru na trumnach dębowych i sosnowych; 
w wysokości wartości dostarczonej trumny; 

2) za pozostałe wady w wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto 00/100) za każdą stwierdzoną 
niezgodność. 

3. W razie opóźnienia w dostawie trumien Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100 ) za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia. 

4. W przypadku wymiany wadliwej partii towaru na towar z wadami Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) oraz wymieni towar na wolny  
od wad na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku ponownej 
wymiany towaru z wadami zapisy zdania pierwszego stosuje się odpowiednio.  

5. Kary umowne, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, będą naliczane maksymalnie do wysokości 
50% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §5  ust. 2 niniejszej umowy. 



6. Strony uzgodniły, że w przypadku naliczania kar umownych wszystkie zastosowane kary sumują się. 
7. Zamawiający może potrącić karę umowną/kary umowne z faktury/faktur Wykonawcy  

na podstawie noty obciążeniowej.  
8. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie umowy, Strony mają prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy określone w niniejszym paragrafie 
kary nie pokrywają ich szkód. 

9. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kary umownej (kar umownych) pozostaje niezależny tak  
od wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, jak i niezależny od zaistnienia szkody, w tym 
ewentualnego braku szkody.  

 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

§9 
1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki zachowań podejmowanych przez osoby, 

które zatrudnia, lub którymi się posługuje przy realizacji niniejszej umowy, w przypadku wyrządzenia 
szkód w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich powstałe z jego winy, a wynikające z niewykonania 
lub nienależnego wykonania przedmiotu umowy.  

2. W przypadku wyrządzenia szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim w wyniku wykonywania 
dostawy, Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt usunie i naprawi w całości wyrządzoną 
szkodę w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przeciwnym razie Zamawiający zleci 
usunięcie szkód osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby uzyskania zgody sądu. 

 

Postanowienia końcowe 

§10 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna 

z ustawą Prawo zamówień publicznych.  
2. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, 

w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 
podawanych warunków ich wprowadzenia. 
1) Zamawiający dopuszcza zmianę osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę  

na podstawie powiadomienia stron bez konieczności aneksowania umowy; 
2) zmiany przedstawicieli uczestników wykonywanej dostawy; 
3) zmiany nazwy lub siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; 
4) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania dostawy; 
5) rezygnacji z wykonania części dostawy z jednoczesnym proporcjonalnym obniżeniem 

wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy; 
6) konieczność zmiany terminów umownych z powodu:  

a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne 
od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy 
w całości lub w części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani 
przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy, za przejawy siły wyższej 
strony uznają w szczególności: klęski żywiołowe (w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź 
i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne), akty władzy państwowej (w tym stan wojenny, 
stan wyjątkowy, itd.), działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne 
wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, strajki powszechne lub inne niepokoje 
społeczne; 

b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których 
Zamawiający nie mógł przewiedzieć w chwili zawarcia umowy (przez nadzwyczajne zdarzenia 
gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy rozumieć nieprzewidziane zdarzenia 
gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia i niezależne od Zamawiającego mające wpływ 
na budżet Miasta Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów 
prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy); 

c) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych (przez niesprzyjające 
warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki atmosferyczne odbiegające 
od typowych, mających wpływ na niemożność prowadzenia dostaw: długotrwałe intensywne 
opady trwające powyżej 3 dni, powódź - czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu 
i możliwości kontynuacji lub rozpoczęcia dostawy;  

d) zmian wynikających z konieczności wykonania dostaw niezwiązanych bezpośrednio 
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia 
prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo 
zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy. 



Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest 
nieważna. 
 

§11 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający jest uprawniony do kontroli działalności Wykonawcy w zakresie objętym umową.  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień 

publicznych, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
4. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
5. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz SIWZ. 
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                              WYKONAWCA: 
 


