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Załącznik nr 5 do SWZ 

UMOWA NR …………./PROJEKT/ 

zawarta w dniu ……………… 2022r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Rajczy, z siedzibą: 

ul. Parkowa b/n, 34-370 Rajcza, posiadającą nr NIP: 5531924828 oraz nr REGON: 070905784, 

reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu – …………………………., zwaną dalej Zamawiającym 

a 

……………… z siedzibą: ……………….. …………….., posiadającą nr REGON: ……………. oraz nr NIP: 

…………., reprezentowaną przez: ……………….., zwaną dalej „WYKONAWCĄ”, łącznie zwanymi 

„STRONAMI”  o następującej treści:  

 

Umowa zawarta zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji – art. 

275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) 

§1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy lekkiego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajczy 

marki/typu/modelu…………., zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia……………………. 

2. Przedmiot dostawy, wskazany w ofercie Wykonawcy, jest zgodny ze szczegółowymi 

Wymaganiami technicznymi, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca ma obowiązek wskazać minimum jeden punkt serwisowy podwozia 

(dokładny adres serwisu) zlokalizowany najbliżej siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że będzie właścicielem wymienionego w niniejszym § przedmiotu 

umowy, który jest wolny od wad prawnych, praw osób trzecich, nie toczy się żadne 

postępowanie sądowe, zabezpieczające, egzekucyjne ani inne, którego przedmiotem jest 

ten pojazd, a także nie jest on przedmiotem zabezpieczenia, zastawu. 

5. Przedmiot umowy ma być zgodny z obowiązującymi normami i przepisami, 

a w szczególności: 

1) Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, 

z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie 

z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2022 r., 

poz. 988, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. 

2) Pojazd musi posiadać najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego aktualne 

świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie 

Polski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad 

wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, 

poz. 1002, z późn. zm.). 

3) Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 

grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późniejszymi zmianami). 
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4) Pojazd musi spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN 1846-2 lub 

równoważne. 

6. W przypadku zmiany przepisów wymienionych w ust. 4 bądź innych przepisów 

dotyczących przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia 

przedmiotu umowy zgodnego z aktualnymi na dzień odbioru przepisami. Wykonawca 

winien uwzględnić tę okoliczność w dochowaniu terminu wykonania umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przewidzenia miejsca oraz wykonania mocowań na 

sprzęt ratowniczy i wyposażenie wymienione w Załączniku nr 2 do SWZ. Zamawiający 

wymaga uzgodnienia z nim rozłożenia sprzętu w procesie zabudowy pojazdu w celu jego 

optymalnego rozmieszczenia i zamontowania. Wykonawca bezpłatnie zamontuje sprzęt 

dostarczony przez Zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego przeszkolenia użytkowników wskazanych 

przez Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi pojazdu. Szkolenie z zakresu 

podstawowej obsługi samochodu pożarniczego nastąpi najpóźniej do terminu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. Osoby szkolone otrzymają dokumenty potwierdzające 

odbycie szkolenia. Uczestnictwo w szkoleniu ma uprawniać osoby przeszkolone do 

szkolenia innych osób z jednostki, które będą użytkowały samochód będący 

przedmiotem umowy. Uprawnienie takie ma wynikać z dokumentów potwierdzających 

odbycie szkolenia. 

9. Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określa umowa wraz 

z następującymi dokumentami stanowiącymi integralną jej część: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia, wraz z załącznikami, w tym Wymaganiami 

technicznymi. 

2) Oferta Wykonawcy. 

§2 

1. W celu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się współpracować 

z Wykonawcą i udzielać wszelkich informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym, w celu 

koordynowania prawidłowego przebiegu dostawy oraz wykonać przedmiot umowy 

zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

§3 

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie ……………… dni od daty zawarcia 

umowy. 

2. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi nie później niż w terminie wykonania 

przedmiotu umowy. 

3. Odbiór końcowy zostanie poprzedzony odbiorem techniczno-jakościowym. O gotowości 

dokonania odbioru techniczno-jakościowego Wykonawca zawiadomi pisemnie 

Zamawiającego nie później niż na 7 dni przed jego planowanym terminem. 

4. Zamawiający dokona odbioru techniczno-jakościowego samochodu po uprzednim 

powiadomieniu przez Wykonawcę o dacie gotowości do odbioru techniczno-

jakościowego samochodu. Odbiór techniczno-jakościowy polega na sprawdzeniu 
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kompletności samochodu, zgodności z opisem przedmiotu zamówienia, sprawdzeniu 

funkcjonowania samochodu. 

5. Odbiór techniczno-jakościowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy lub w innym miejscu 

uzgodnionym w Wykonawcą. 

6. Z przeprowadzonego odbioru techniczno-jakościowego zostanie spisany protokół 

podpisany przez Strony umowy potwierdzający, że samochód posiada wymagane 

parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

7. W razie stwierdzenia nieistotnych wad w trakcie odbioru techniczno-jakościowego 

Wykonawca obowiązany jest je wszystkie usunąć w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego w protokole o stwierdzonych usterkach, jednak nie później niż przed 

dokonaniem odbioru końcowego. 

8. W terminie do 7 dni od dnia odbioru techniczno-jakościowego zostanie dokonany odbiór 

końcowy w siedzibie Wykonawcy. Z przeprowadzonego odbioru końcowego zostanie 

spisany protokół podpisany przez Strony umowy. Podpisanie protokołu odbioru 

końcowego samochodu nastąpi po stwierdzeniu braku zastrzeżeń do zrealizowanego 

przedmiotu umowy, bądź po usunięciu wszelkich wad i nieprawidłowości stwierdzonych i 

zaprotokołowanych w trakcie odbioru techniczno-jakościowego. Protokół odbioru 

końcowego zawiera informacje na temat odbytego szkolenia. 

9. Protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

10. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez wad i usterek. 

11. Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu z ilością paliwa, umożliwiającą 

dojazd do siedziby OSP w Rajczy. 

12. Odbiór techniczno-jakościowy i odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie 

przeprowadzony w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

13. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone istotne wady to 

Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad. 

14. W dniu odbioru końcowego Zamawiający otrzyma od Wykonawcy dokumenty 

pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (w szczególności: 

karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, świadectwa jakości, atesty, dopuszczenia, w tym 

świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, dokumenty 

potwierdzające spełnianie norm i przepisów, książkę pojazdu, świadectwo homologacji, 

gwarancję, dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu itp.). 

15. Po dokonaniu odbioru końcowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia 

samochodu ratowniczo-gaśniczego w depozycie u Wykonawcy, na jego koszt i 

odpowiedzialność, na czas niezbędny do rejestracji pojazdu. Z czynności przekazania do 

depozytu zostanie sporządzony protokół. 

16. Z chwilą faktycznego odbioru samochodu przez Zamawiającego (odebranie z depozytu), 

przechodzą na niego wszelkie korzyści i obciążenia związane z pojazdem, jak również 

ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia pojazdu. 

§4 

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się: 

1) ze strony Zamawiającego: ……………. tel. …………………….e-mail ………………. 
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2) ze strony Wykonawcy: ………………..tel. …………………… email…………………. 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga 

aneksu do umowy. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1) następuje poprzez pisemne powiadomienie 

drugiej strony. 

4. Wykonawca nie może dokonywać zmiany osób wymienionych w ust. 1 pkt 2) bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Dopuszcza się możliwość prowadzenia w celach roboczych korespondencji w formie 

faksu lub drogą poczty elektronicznej, na adresy poczty elektronicznej i numery faksu 

wskazane przez strony. 

§5 

1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy/om wykonanie części/zakresu zamówienia 

wskazanego w ofercie wykonawcy, tj.………………………………………... 

2. Wykonanie usługi w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

3. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą faktura wystawiona przez 

Wykonawcę  powinna  zawierać  oświadczenia  (lub  dowody  zapłaty)  Podwykonawcy o 

uregulowaniu przez Wykonawcę na jego rzecz należności za zrealizowaną dostawę. 

4. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne Podwykonawcy. 

5. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu umowy z podwykonawcą 

celem jej zatwierdzenia. 

6. Zamawiający nie zatwierdzi umowy z podwykonawca jeżeli jest sprzeczna z niniejszą 

umową, termin zapłaty wynagrodzenia przekracza 30 dni jak też suma wynagrodzenia 

przekracza kwotę określoną jako wynagrodzenie Wykonawcy. 

§6 

1. Za wykonane przedmiotu umowy określonego w §1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

w wysokości ……… netto (słownie……………………), do którego doliczony zostanie podatek 

od towarów i usług w wysokości …….%, co daje wynagrodzenie brutto 

w wysokości:…………………. (słownie:……………………), zgodnie ze złożoną ofertą 

z dnia……………… 

2. Ustalona wartość przedmiotu umowy brutto określona w ust. 1 uwzględnia wszystkie 

wymagania SWZ oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie ponosi Wykonawca z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, 

która zostanie przedłożona po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności, na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej do siedziby 

Zamawiającego. 

5. Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzącego do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w 
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zakresie ………………………………….odprowadzenie podatku VAT w kwocie ……………… leży po 

stronie Zamawiającego (dotyczy tylko sytuacji, gdy wybór oferty będzie prowadził do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług). 

§7 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 

i fizyczne pojazdu. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek 

niezgodność przedmiotu umowy z umową lub SWZ. 

2. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie z umową 

i SWZ. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe 

z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez 

Zamawiającego jak wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu 

terminu obowiązywania gwarancji/rękojmi. 

3. Przedmiot dostawy, wskazany w §1, objęty jest gwarancją i rękojmią wskazaną w ofercie 

Wykonawcy, tj. ……………………………………………………………………………… 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. Uprawienia i obowiązki stron umowy z tytułu 

rękojmi wynikają z kodeksu cywilnego. 

5. Okres gwarancji i rękojmi liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

6. Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub 

osoby na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli jest to technicznie 

niemożliwe to Wykonawca pokryje koszty dojazdu do uzgodnionego punktu 

serwisowego. 

7. Koszt obowiązkowych przeglądów pokrywa Zamawiający. 

8. Na zamówione podzespoły zakupione przez Wykonawcę udziela się gwarancji zgodnie z 

gwarancją ich producenta. 

9. W okresie gwarancji naprawy będą świadczone bezpłatnie przez Wykonawcę, serwis 

Wykonawcy lub autoryzowany serwis producenta. 

10. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki 

poprzez stawiennictwo serwisanta lub telefoniczne czy e-mailowe rozwiązanie problemu) 

w terminie nie dłuższym niż 72 h od zgłoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego) 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

11. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia 

przyjęcia zgłoszenia przez serwis (telefonicznie, faxem, e-mailem). W przypadku 

konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych termin ten nie może być 

dłuższy niż 28 dni chyba, że Strony w oparciu o protokół konieczności uzgodnią dłuższy 

czas naprawy. 

12. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od 

zgłoszenia do usunięcia awarii czy usterki. 
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13. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu wykonawca zobowiązany jest do 

wymiany wadliwego elementu lub urządzenia na nowe wolne od wad. 

14. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji, lub wypełni je w sposób 

nienależyty, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko 

i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na 

podstawie umowy. 

15. Zamawiający dokonuje usunięcia wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy 

w przypadku: 

1) bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad, 

2) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, dokonanego 

w terminie usunięcia wad. 

16. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji 

określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

17. W przypadku skomplikowanej wady lub usterki wymagającej dłuższego okresu naprawy 

niż 28 dni, czas naprawy będzie każdorazowo negocjowany pomiędzy stronami umowy, 

w którym określą w szczególności rodzaj wady lub usterki oraz czas niezbędny do jej 

usunięcia, jednak czas ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. 

18. W przypadku wykrycia niezgodności parametrów technicznych dostarczonego sprzętu 

z umową, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, a w czasie trwania gwarancji lub 

rękojmi, Wykonawca gwarantuje wymianę niezgodnego sprzętu na nowy sprzęt zgodny 

z parametrami technicznymi określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

§8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych: 

a) za zwłokę w dostarczeniu określonego w umowie przedmiotu umowy 

w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu zapisanego 

w umowie, 

b) za zwłokę w usunięciu zgłoszonych awarii/wad ujawnionych lub powstałych 

w trakcie obowiązywania gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony 

od końcowego terminu wyznaczonego do usunięcia awarii/wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z płatności należnej Wykonawcy. 

Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 

z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków i zobowiązań 

wynikających z Umowy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania Zamawiającemu odsetek ustawowych za 

nieterminową realizację płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 

0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 
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4. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

5. W przypadku gdy kara umowna nie pokryje wysokości wyrządzonej szkody, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

pełnej wysokości poniesionej szkody. 

§9 

1. 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. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§10 

Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na 

piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Zmiany umowy muszą być 

zgodne z treścią art. 455 Prawa zamówień publicznych. 

§11 

1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wezwania lub jakiekolwiek inne pisma 

i korespondencja związane z niniejszą Umową będą sporządzane na piśmie i doręczane 

drugiej Stronie na adresy wskazane w komparycji Umowy jedynie listami poleconymi lub 

pocztą kurierską lub adresy wskazane przez Strony w trakcie trwania niniejszej Umowy, 

chyba, że umowa wprowadza wyjątek od tej zasady. 

2. Zmiana przez Stronę adresu określonego w komparycji Umowy wiąże drugą Stronę, 

poczynając od dnia następnego po doręczeniu jej zawiadomienia w tej sprawie. 

3. Strony zobowiązują się do informowania o wszelkich zmianach adresu dla doręczeń w 

terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. 

4. W przypadku braku poinformowania o zmianach adresu strony ustalają, że dwukrotne 

awizowanie przesyłki rejestrowanej (pozostawienie zawiadomienia o przesyłce) 

doręczanej przez operatora pocztowego na poprzednio wskazany adres jest skutecznym 

złożeniem oświadczenia woli w rozumieniu art. 61 Kodeksu cywilnego i wywołuje skutki 

prawne pomiędzy stronami po upływie 14 dni od dnia złożenia pierwszego awizo. 

5. Sposób doręczania korespondencji, określony w ust. 1 do 4 nie dotyczy pism składanych 

osobiście przez Wykonawcę w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajczy. 

6. Dopuszcza się możliwość prowadzenia w celach roboczych korespondencji w drodze 

poczty elektronicznej, na adresy poczty elektronicznej wskazane przez strony. 

§12 

1. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca nie może dokonać cesji jakichkolwiek praw lub 

obowiązków wynikających z tej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji, o którym mowa w ust. 1. 

§13 
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1. Obowiązkiem Wykonawcy jest zachowanie w tajemnicy wszystkich okoliczności, 

o których Wykonawca dowiedział się w wyniku wykonywania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie wykonywania umowy a także po ustaniu tego 

stosunku do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, o których 

dowiedział w związku z wykonywaniem powierzonych mu obowiązków. Dotyczy to 

w szczególności informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na 

negatywne skutki, w tym szkodę. 

3. Zamawiający wyraża zgodę na ujawnianie przez Wykonawcę wszelkim osobom trzecim 

faktu, że wykonał on na rzecz Zamawiającego niniejszą umowę, z zaznaczeniem, że 

Wykonawca nie może ujawnić żadnych innych okoliczności niż sam fakt wykonywania, 

datę i wartość umowy. Po prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę Zamawiający rozważy także wystawienie na rzecz Wykonawcy stosownych 

referencji. 

§14 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych, Ustawie o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, przepisy o ochronie danych osobowych oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. 2020r., poz. 374 ze zm.). 

2. Wszystkie ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają 

rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz 

dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 

 


