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Załącznik Nr 8 do SWZ 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

UMOWA  
NR DOiK.021.1.…… 

 

zawarta w Opinogórze Górnej, w dniu …………………………. r. między: 

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z siedzibą w Opinogórze Górnej przy ul. Zygmunta 

Krasińskiego 9 (06-406 Opinogóra Górna), posiadającym nr NIP: 566-10-81-268 oraz                                

nr REGON: 130451680, zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez Pana Romana Kochanowicza – Dyrektora 

przy kontrasygnacie Pani Elżbiety Bojko – Głównego Księgowego 

oraz 

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

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

zwaną/-ym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, 

reprezentowana/y przez: 

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

zwanymi także dalej łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

Przedstawiciele Stron, przez złożenie swojego podpisu oświadczają, że są upoważnieni do 

zawarcia Umowy, że ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone 

w żadnym zakresie, a sposób reprezentacji osób występujących w imieniu reprezentowanych 

Stron umożliwia skuteczne składanie oświadczeń woli, w tym zaciąganie zobowiązań na rzecz 

reprezentowanego podmiotu, oświadczają też, że nie jest im znana żadna przeszkoda, która 

mogłaby mieć wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych przez Strony w Umowie. 

 

W rezultacie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy wybranej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwaną dalej: „ustawą Pzp”, w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa 

oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Muzeum Romantyzmu w Opinogórze”, zawarta została 

Umowa o następującej treści: 
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§ 1  
[słowniczek] 

 
Słowom i wyrażeniom użytym w niniejszym dokumencie należy przypisywać następujące 

znaczenie: 

1) Umowa – niniejsza Umowa; 

2) siła wyższa – przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne, 

i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na 

pewien czas, któremu nie można zapobiec i przeciwdziałać przy należytej staranności; 

3) dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego; 

4) SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

§ 2. 

[przedmiot Umowy/zamówienia] 
 

1. Wykonawca  zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy do siedziby Zamawiającego oleju 

opałowego o parametrach i właściwościach określonych w Opisie przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji paliw 

płynnych, na co posiada koncesję nr……………, zaś Zamawiający oświadcza, że kupuje olej 

opałowy na potrzeby własne do celów grzewczych. 

3. Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy siłami własnymi / przy pomocy 

podwykonawców wskazanych w ofercie.* Wykonawca odpowiada za działania                                        

i zaniechania podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.* 

3.1. Strony ustalają zakres prac, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą 

podwykonawców:……………………………………………………………………………………………………

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

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

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

Wykonawca oświadcza, że pozostałą część prac wykona siłami własnymi.* 

 

§ 3.  

[obowiązki Stron oraz sposób wykonania przedmiotu Umowy] 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy do siedziby Zamawiającego,                

w ilościach określonych każdorazowo w zgłoszeniu Zamawiającego. Dostawa oleju 

opałowego do siedziby Zamawiającego będzie następowała tylko i wyłącznie po 

uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego. 

2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, następować będą w formie telefonicznej na 

nr……………… Dyspozycja telefoniczna każdorazowo będzie potwierdzona za 



Str.  3/9 
 

pośrednictwem maila na adres poczty elektronicznej mr@muzeumromantyzmu.pl lub 

odpowiednio telefonicznie na nr (23) 671 70 25.  

3. Dostawy wykonywane będą transportem Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu Umowy, określonego                                

w §2 Umowy, na każdorazowe zgłoszenie Zamawiającego w terminie nie później niż 2 dni 

od momentu przekazania przez Zamawiającego drogą telefoniczną zgłoszenia, o którym 

mowa w § 3 ust. 2, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 8.00 do 16.00. 

5. Przy każdej dostawie oleju opałowego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

świadectwa jakości dostarczanego oleju opałowego. W przypadku braku świadectwa 

jakości Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do odmowy przyjęcia towaru – szkody 

powstałe z tego tytułu pokryje Wykonawca. 

6. Za datę dostawy uważa się datę podpisania protokołu przekazania oleju opałowego 

podpisanego jednostronnie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

7. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać dostaw w sposób niezakłócający pracy                                   

i funkcjonowania Zamawiającego. Realizacja przedmiotu Umowy powinna nastąpić w 

sposób niezakłócający bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, 

użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych oraz z prywatnych 

należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu Umowy z należytą starannością 

oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 4. 

[wynagrodzenie] 

1. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 2 zgodnie 

z ofertą Wykonawcy nie przekroczy wartości brutto: ……………………………… (słownie 

złotych:……………………………………………………) 

wartość netto: …………………………………… (słownie złotych: …………………………………………) 

podatek VAT: ……………………. (słownie złotych: …………………………………………) 

2. Do obliczenia ceny jednostkowej dostawy częściowej za podstawę obliczenia będzie 

przyjmowana ostatnia, dostępna przed datą dostawy cena netto producenta oleju 

opałowego, podana w jego cenniku oraz zaoferowana w ofercie przez Wykonawcę stała 

marża netto i stały upust Wykonawcy wg wzoru: Cena dostawy (zł/litr) = [(ostatnia 

dostępna przed datą dostawy cena producenta oleju opałowego netto za 1 litr) + stała 

marża netto (zł/litr) – stały upust wykonawcy (zł/litr)] x ilość oleju opałowego w dostawie. 

Do wyliczonej ceny netto dostawy zostanie naliczony należny podatek VAT. 

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego 

realizowania przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu faktury każdorazowo po zrealizowaniu 

dostawy częściowej. 

5. Podstawą do wystawienia faktury będzie każdorazowo protokół przekazania podpisany 

bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 3 ust. 6. 

mailto:mr@muzeumromantyzmu.pl
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6. Marża oraz upust określone w ofercie Wykonawcy są stałe i nie będą podlegać waloryzacji.  

7. Płatności dokonywane będą na podstawie każdorazowo dostarczonej i prawidłowo 

wystawionej faktury w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby 

Zamawiającego. 

8. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień uznania rachunku bankowego 

Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą. 

9. Wielkość zamówienia może ulec zmianie w związku z panującymi warunkami 

atmosferycznymi. Zamawiający nie ma obowiązku odebrać pełnej ilości planowanych 

dostaw. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego 

roszczenia odszkodowawcze. 

10. W przypadku gdy Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia podwykonawcy,  

do faktury/rachunku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wyciąg bankowy lub 

potwierdzenie przelewu podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę zobowiązań                  

z tytułu zrealizowanych przez podwykonawcę usług. 

 

§ 5. 

[terminy wykonania przedmiotu Umowy] 
1. Umowa zawarta jest na czas określony, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy bez podania przyczyny                     

z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia 

 

§ 6. 

[cesja wierzytelności] 

Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji 

wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie, pod rygorem 

nieważności. 

§ 7. 

[podwykonawstwo] 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie określonych prac podwykonawcom jedynie                        

w zakresie wskazanym w złożonej przez niego ofercie, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy. 

2. W przypadku powierzenia przedmiotu Umowy osobom trzecim, wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za ich działania i zaniechania jak za własne działania i zaniechania. 

3. Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zapewnia, że podwykonawca nie 

będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

 

§ 8. 

[odstąpienie i kary umowne] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach,                             

w wysokościach: 
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1.1. za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10 % 

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

1.2. za opóźnienie w dostarczeniu zamówionej partii oleju opałowego – 0,5 % 

wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia; 

2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należytego 

Wykonawcy. 

3. W przypadku, gdy wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przewyższa 

wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

4. Kary umowne mogą podlegać stosownemu łączeniu. 

5. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie 

cywilnym oraz ustawie Pzp. 

6. Niezależnie od ust. 5 Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku rażącego 

naruszenia przez drugą ze Stron postanowień Umowy. 

7. Do rażących naruszeń postanowień Umowy zalicza się w szczególności opóźnienie                   

w realizacji pojedynczej dostawy przekraczające 5 dni. Zamawiający jest uprawniony do 

odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu 

okoliczności uzasadniających skorzystanie z prawa odstąpienia. 

8. Jeżeli okoliczności (w tym niezależne od Wykonawcy) uniemożliwiają Wykonawcy 

prawidłową realizację przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od 

Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu tych okoliczności. 

9. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w formie pisemnej                         

o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację przedmiotu 

Umowy przez Wykonawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia 

ich zaistnienia. 

10. Strony przyjmują, iż odstąpienie wywiera skutek jedynie w zakresie niezrealizowanej 

części zobowiązań. 

11. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony olej opałowy jest niezgodny z Umową, 

Zamawiający zgłosi Wykonawcy stwierdzone wady. Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od wad w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 2 dni robocze. Za datę dostarczenia oleju 

opałowego zgodnego z Umową uznaje się datę podpisania protokołu przekazania. 

12. Zamawiający – w przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu partii oleju 

opałowego wolnego od wad – jest uprawniony do naliczenia wykonawcy kary umownej 

w wysokości 1% wynagrodzenia całkowitego brutto z postanowienia §5 ust. 1 Umowy za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

13. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na dostarczenie przedmiotu Umowy 

wolnego od wad zgodnego z Umową Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od 

Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności 

uzasadniającej odstąpienie. 
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§ 9. 

[zmiana Umowy] 

1. Strony przewidują zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian 

przepisów wskazanych w art. 436 pkt 4) ppkt b) ustawy Pzp: 

a) stawki podatku od towarów i usług,  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-

5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych. - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykony przez Wykonawcę 

przedmiotu Umowy.  

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o 

których mowa w ust. 1 z zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia określonego w ust. 1 

lit. b) , c) i d) może być dokonana nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia 

zawarcia Umowy lub dokonania ostatniej zmiany.  

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. a) Wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę niniejszej Umowy o zamówienie publiczne w zakresie zapłaty 

wynagrodzenia za niewykonaną cześć przedmiotu Umowy po wejściu w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, z zastrzeżeniem że stawka netto nie 

ulega zmianie, a stawka brutto wg zmienionej stawki VAT.  

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. b) Wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę niniejszej Umowy o zamówienie publiczne w zakresie zapłaty 

wynagrodzenia za niewykonaną cześć przedmiotu Umowy po wejściu po wejściu w życie 

przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne 

wyliczenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie, w szczególności Wykonawca 

będzie zobowiązany wykazać adekwatny związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 

podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany na minimalnego 

wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować te 

dodatkowe koszty realizacji przedmiotu Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi 

w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty 

wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są 

konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia o pracę.  

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. c) Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę niniejszej Umowy o zamówienie publiczne w zakresie zapłaty 

wynagrodzenia za niewykonaną cześć przedmiotu Umowy po wejściu zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki 
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składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenia kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać adekwatny związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c), na 

kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty 

realizacji przedmiotu Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze 

zmianami zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c).  

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. d) Wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę niniejszej umowy o zamówienie publiczne w zakresie zapłaty 

wynagrodzenia za niewykonaną cześć przedmiotu po wejściu zmian dotyczących zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności 

Wykonawca będzie zobowiązany wykazać adekwatny związek pomiędzy wnioskowaną 

kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których 

mowa w ust. 1 lit. d), na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie 

te dodatkowe koszty realizacji przedmiotu Umowy, które Wykonawca obowiązkowo 

ponosi  w związku ze zmianami zasad o których mowa w ust. 1 lit. d).  

7. Wprowadzenie zmian w wysokości wynagrodzenia wymaga udokumentowanego wniosku 

i oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności 

Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 

podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem określonych w ustępach 

poprzedzających zmian na kalkulację ceny ofertowej wg kosztorysu inwestorskiego. 

Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji przedmiotu 

Umowy, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z ww. zmianami. 

8. Na podstawie przepisu art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień  

Umowy w następującym zakresie: 

a) zmiana postanowień Umowy stanowiąca następstwo zmian powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na realizację przedmiotu Umowy, 

b) zmiana zakresu lub sposobu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku gdy jest to 

Zmiana korzystna dla Zamawiającego lub wynika z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego i Wykonawcy, których nie można było wcześniej przewidzieć przy 

zachowaniu należytej staranności, a które mają wpływ na realizację przedmiotu 

Umowy; 

c) zmiana zakresu lub sposobu realizacji przedmiotu Umowy z uwagi na zmiany 

organizacyjne Zamawiającego; 

d) zmiana terminu obowiązywania Umowy z uwagi na przyczyny niezależne od 

Zamawiającego i Wykonawcy, których nie można było wcześniej przewidzieć przy 
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zachowaniu należytej staranności, a które mają wpływ na realizację przedmiotu 

Umowy. 

9. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10. 

[polisa OC] 

1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania w okresie obowiązywania Umowy ważnej 

polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że jest on ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

związanej z przedmiotem Umowy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000,00 

złotych (słownie złotych: pięćset tysięcy, 00/100 ). Kopia dokumentu ubezpieczenia, 

poświadczona za zgodność z oryginałem, stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania 

Umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy Wykonawca ma 

obowiązek przedstawić Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

prolongatę ubezpieczenia. 

§ 11. 

[zasada poufności i ochrona danych osobowych] 

1. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim niezwiązanych  

z realizacją Umowy, faktów i okoliczności poznanych w związku z wykonaniem Umowy 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych 

wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów wykonawczych. 

 

§ 12. 

[inne powody odstąpienie 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, lub 

dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

§ 13. 

[postanowienia końcowe] 

1. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu 

prawnego, a także o wszczęciu lub złożeniu wniosku w przedmiocie postępowania 

upadłościowego, układowego i likwidacyjnego, a także o zmianach adresu. 

2. W przypadku niepoinformowania drugiej Strony o zmianie adresu, pisma wysłane na 

adres podany w komparycji Umowy uważa się za dostarczone do adresata. 
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3. Gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne albo bezskuteczne, nie 

wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku 

Strony zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne innym, zgodnym  

z prawem, postanowieniem realizującym możliwie najbardziej zbliżony cel gospodarczy  

i odzwierciedlającym pierwotną intencję Stron. 

4. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji 

lub w związku z realizacją Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu 

porozumienia w zakresie rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli  negocjacje, o których mowa 

powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 dni od 

pisemnego wezwania do wszczęcia negocjacji, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Postanowienia dotyczące właściwości sądu oraz naliczania kar umownych pozostają 

skuteczne także na wypadek odstąpienia od Umowy. 

6. Do spraw nie uregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,  

w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

7. Osoby reprezentujące strony w zakresie realizacji Umowy z ramienia: 

1) Zamawiającego: 

imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail ………………………………………………………………… 

2) Wykonawcy: 

imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail ………………………………………………………………… 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Nr 2 – Kopia dokumentu ubezpieczenia, poświadczona za zgodność z oryginałem 


