
Załącznik nr 4 do SWZ 
 

Istotne postanowienia umowy 
 
 
zawarta w dniu …………………  w ………………….. pomiędzy: 
 
Gminą Biecz, z siedzibą w Bieczu, pod adresem: ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, NIP 738-19-73-883, 
REGON 370440614 , w imieniu której działa 
Mirosław Wędrychowicz - Burmistrz Biecza, 
zwaną dalej Zamawiającym, 
 
a   
……………………………………………………………………………………………………………………… z 
siedzibą  ……………………………………………………….REGON:…………., NIP…………….., reprezentowaną przez: 

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

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

zwaną dalej Wykonawcą. 
 

W związku z wyborem oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na: Dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki 
OSP Rożnowice, Zamawiający i Wykonawca zawarli następującą Umowę: 

 
§ 1. Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach określonych w 
niniejszej umowie dostawę jednego, fabrycznie nowego nieużywanego samochodu, marka…………….. 
Model…………………….. zgodnie z zakresem rzeczowym, który określa przedmiot zamówienia zawarty 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia(SWZ) wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy. 

2. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje m.in.: 

a) Dostarczenie fabrycznie nowego samochodu lekkiego – ilość 1 sztuka– zgodnie z SWZ i jej 
załącznikami, 

b) Udzielenie gwarancji   na dostarczony samochód ratowniczo-gaśniczy, na zasadach 
określonych w niniejszej umowie, 

c) przeszkolenie 4 osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie użytkowania pojazdu. 

3. Dostarczony samochód ratowniczo – gaśniczy  ma być zgodne z wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w SWZ wraz z załącznikami, fabrycznie nowy oraz wolny od praw osób trzecich. 

4. W toku realizacji umowy Strony uzgodnią termin szkolenia, z zastrzeżeniem, iż szkolenie o 
którym mowa w ust. 2 pkt. 3 zostanie przeprowadzone nie później niż w dniu odbioru 
końcowego. Szkolenie zostanie przeprowadzone w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. 



5. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca oświadcza, że: 

a) samochód będący przedmiotem umowy jest samochodem fabrycznie nowym, wolnym od 
wad i zdatnym do pełnienia funkcji wozu strażackiego, 

b) nie toczy się żadne postępowanie, które przedmiotem jest samochód, 
c) samochód nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia. 

         7. Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy zawiera SWZ wraz z załącznikami, w 
szczególności Załącznik nr 5  do SWZ, zawierający szczegółowy opis techniczny samochodu 
strażackiego , w zakresie dostawy lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. SWZ wraz z 
załącznikami stanowi załącznik do niniejszej Umowy. 

8. W/w dostawa jest współfinansowana ze środków Województwa Małopolskiego na  
zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
województwa małopolskiego, w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2021”-częśc B. 

§ 2. Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę z należytą starannością wymaganą od 
profesjonalisty. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania wszelkich czynności mających na celu 
zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego w trakcie procesu realizacji Projektu. 

3. Zamawiający dokona odbioru techniczno-jakościowego samochodu po uprzednim 
powiadomieniu przez Wykonawcę o dacie gotowości do odbioru samochodu. Odbiór techniczno-
jakościowy polega na sprawdzeniu kompletności samochodu, zgodności  
z OPZ, sprawdzenie funkcjonowania samochodu, odbędzie sięw siedzibie Wykonawcy. 

4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości bądź wad w trakcie odbioru techniczno-jakościowego 
Wykonawca obowiązany jest je wszystkie usunąć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
jednak  nie później niż przed dokonaniem odbioru końcowego. 

5.  W terminie do 7 dni od dnia odbioru techniczno-jakościowego zostanie dokonany odbiór 
końcowy w siedzibie Wykonawcy. Protokół odbioru końcowego samochodu stanowi podstawę 
do wystawienia faktury . 

6.  Samochód  ratowniczo-gaśniczy zostanie przekazany Zamawiającemu  z  pełnym zbiornikiem paliwa 

7. Odbiór samochodu  odbędzie się w siedzibie Wykonawcy.  Szczegółowy termin przekazania zostanie podany Wykonawcy przez 
Zamawiającego nie później niż na trzy dni przed dokonaniem przekazania. 

8. Wykonawca zobowiązuję się do dostarczenia kompletu dokumentów niezbędnych do rejestracji 
i ubezpieczenia samochodów przez Zamawiającego. W przypadku gdy podczas rejestracji i 
ubezpieczenia okaże się, że brakuje jakiegokolwiek dokumentu Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie go dostarczyć. 

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie Umowy. 

10. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część Umowy. 

 



 
§ 3. Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do: 
1. aktywnej współpracy z Wykonawcą w celu wykonania Umowy, a w szczególności do przekazania 

Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentów oraz wyjaśnień koniecznych do prawidłowego 
realizowania obowiązków, 

2. odbioru dostawy samochodu ratowniczo-gaśniczego, wykonanego zgodnie z Umową i 
spełniających wymagania określone w SWZ i załączniku nr 5 do SWZ, 

3. Zapłaty wynagrodzenia zgodnie z § 5 Umowy, 

4. Zapewnienia wszystkich koniecznych zgód, pozwoleń oraz uzgodnień administracyjnych, których 
zapewnienie nie należy do zadań Wykonawcy. 

§ 4 Termin realizacji Umowy 

1. Termin realizacji Umowy ustala się w sposób następujący; 

a) Rozpoczęcie – w dniu podpisania umowy 

b) Zakończenie – ………………………………… 

1. Terminy określone w ust.1 mogą ulec zmianie zgodnie z § 12 Umowy. 

2. Za termin dostarczenia przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania przez Zamawiającego 
bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy na co najmniej 3 
dni przed planowanym terminem rozpoczęcia odbioru. Zamawiający przeprowadzi obiór 
przedmiotu umowy w ciągu 7 dni i w tym terminie albo podpisze protokół zdawczo-odbiorczy 
albo wskaże Wykonawcy wady przedmiotu umowy. 

4. Wskazanie wad przedmiotu umowy przez Zamawiającego jest wiążące dla Wykonawcy i obliguje 
go do poprawienia przedmiotu umowy zgodnie z uwagami Zamawiającego. 

5. Po usunięciu wad w przedmiocie umowy Wykonawca ponownie zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do jego odbioru. Do ponownego odbioru przedmiotu umowy stosuje się odpowiednio 
postanowienia ustępów od 3 do 5. 

§ 5 Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za wykonanie umowy wynosi …………….. PLN brutto z VAT, w tym VAT ….. PLN. 

2. Zapłata nastąpi po dostarczeniu samochodu ratowniczo – gaśniczego spełniającego 
wymagania określone w SWZ oraz załącznik nr 5 do SWZ (OPZ) na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za 
dostarczenie samochodu ratowniczo – gaśniczego stanowi podpisany przez Zamawiającego 
protokół zdawczo – odbiorczy. 

3. Kwota określona w ust. 1  jest kwotą brutto i zawiera podatek VAT obliczony zgodnie z 
obowiązującą stawką. 



4. Wynagrodzenie jest płatne w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 
faktury do Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

5. Wykonawca oświadcza, że dołoży wszelkich starań w celu należytego informowania 
Zamawiającego co do kwestii dotyczących terminów rozliczeń oraz dostarczenia wszelkich 
dokumentów rozliczeniowych, w tym prawidłowo wystawionych faktur oraz wszelkich działań 
przewidzianych prawem w celu doprowadzenia do faktycznego, terminowego otrzymania 
należnych płatności od Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu 
cywilnego. Oznacza to, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby 
w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 6 Odpowiedzialność 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za należyte wykonanie Umowy, w 
tym pełną odpowiedzialność za rzeczywiste szkody poniesione przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, 
jeżeli wynikło z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w tym m.in. z:   

a) siły wyższej, 
b) działania lub zaniechania organów państwowych i samorządowych, 
c) zmiany przepisów; 
d) nieudzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego w odpowiednim terminie informacji, 

wyjaśnień lub dokumentów istotnych dla realizacji Umowy, wskazanych przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody potencjalne lub jakąkolwiek utratę korzyści, przychodów czy 
zysków przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, 

wskazanego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 
4 ust. 1 lit. b, 

b) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia, wskazanego w § 5 ust. 1. 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10 % wynagrodzenia, 
wskazanego w § 5 ust. 1. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze stron niniejszej 
umowy wynosi 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniej-
szej umowy. 

3. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli po-
niesiona przez niego szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

8.   Kary umowne liczone są od łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 
niniejszej umowy. 

 



§ 7 Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji  na przedmiot umowy na 
okres ………………………… (zostanie uzupełnione zgodnie z ofertą Wykonawcy) i liczona jest od daty 
podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu umowy. 

2. Wymagania odnośnie gwarancji są opisane w SIWZ, jej załącznikach oraz niniejszym 
paragrafie umowy. 

3. Wykonawca wraz z przedmiotem umowy przekaże Zamawiającemu dokument 
potwierdzający udzielenie gwarancji jakości na warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie. 

4. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie lub 
mailowo (bez zachowania konieczności zachowania formy elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym), 
jednocześnie podając miejsce oględzin mających na celu jej stwierdzenie. Wykonawca dokona 
oględzin, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż w terminie do _____ 
godzin od dnia zgłoszenia. W wyniku dokonania oględzin, w tym samym dniu sporządzony 
zostanie protokół, w którym również ustalony zostanie termin usunięcia wad. 

5. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 4 nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 
zgłoszenia. 

6. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie. 

7. W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi wszystkie naprawy przeprowadzane będą w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego przez autoryzowany serwis na koszt Wykonawcy. 

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powstałych z jego winy bez względu na koszty, 
jakie będzie musiał ponieść. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad powstałych z 
jego winy, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji. 

9. Gwarancja polega na bezpłatnej naprawie lub wymianie niesprawnego elementu lub 
podzespołu przedmiotu umowy, którego niesprawność wynika w szczególności z wady 
wykonawczej lub montażowej w procesie produkcyjnym. 

10. Gwarancja udzielona Zamawiającemu obejmuje cały przedmiot umowy ze wszystkimi jego 
stałymi elementami, w tym elementy eksploatacyjne takie jak elementy układu zawieszenia, 
elementy układu kierowniczego, elementy układu przeniesienia napędu, elementy układu 
wydechowego, a także na powłokę lakierową oraz na perforację korozyjną, również w przypadku 
jeśli gwarancja udzielona Wykonawcy przez producentów lub poddostawców elementów jest 
krótsza, niżeli gwarancja udzielona Zamawiającemu na samochód. Natomiast jeżeli gwarancja 
udzielona przez producentów lub poddostawców elementów jest dłuższa niżeli gwarancja 
udzielona Zamawiającemu przez Wykonawcę na samochód, wówczas Zamawiający może jej 
dochodzić bezpośrednio u producentów lub poddostawców elementów, w tym celu Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez 
producentów lub poddostawców elementów. 



11. Wszystkie oryginalne części zamienne zamontowane w ramach naprawy gwarancyjnej są 
objęte gwarancją do końca okresu gwarancji. 

12. Gwarancja obowiązuje co najmniej na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej. 

13. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują niezależnie od wykonanego przebiegu 
kilometrowego przedmiotu umowy. 

14. Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z 
dostarczoną Dokumentacją techniczną, aktów wandalizmu, zdarzeń wynikłych z działania Siły 
wyższej lub innych zdarzeń losowych. 

15. Usługi gwarancyjne nie obejmują części podlegających naturalnemu zużyciu podczas 
eksploatacji, takich jak: filtry oleju, filtry powietrza, filtry paliwa, filtry przeciwpyłowe układu 
klimatyzacji, pióra wycieraczek, oraz materiałów eksploatacyjnych, takich jak: wszelkie smary, 
towoty, oleje oraz płyny, a w tym szczególnie: płyn układu chłodzenia, płyn układu wspomagania, 
płyn hamulcowy. 

16. Okres gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy gwarancyjnej, liczony w pełnych 
dobach od momentu zgłoszenia wady do chwili powrotu samochodu do eksploatacji. 

17. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczania przedmiotu 
umowy w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie 
Zamawiającego, przemieszczenie dokonuje się na koszt Wykonawcy, w sposób i na warunkach 
określonych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

18. Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji niezależnie od 
rękojmi, jeżeli reklamował przed upływem tych terminów. 

19. Dla potrzeb wykonywania uprawnień z rękojmi i gwarancji, ilekroć w niniejszym paragrafie 
jest mowa o Zamawiającym należy przez to rozumieć także jednostkę OSP uprawnioną do 
używania zakupionego samochodu. 

§ 8 Odstąpienie od Umowy 

1. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy, jeśli druga Strona dopuszcza się naruszenia 
istotnych obowiązków umownych i Strona ta została wezwana do usunięcia naruszeń w 
dodatkowym terminie co najmniej 3 dni roboczych, który bezskutecznie upłynął. Za istotne 
obowiązki umowne uważa się w szczególności dostarczenie Dokumentacji w terminie, a także 
terminowe dostarczanie Wykonawcy informacji, wyjaśnień lub dokumentów istotnych dla 
realizacji Umowy. 

2. Odstąpienie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 3, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 



§ 9 Zmiana Umowy 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i sytuacjach: 
a) zmiana terminu wykonania zamówienia lub przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany 

regulaminu lub wytycznych lub zmiany terminów przez Instytucję Zarządzającą, 

b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli są one korzystne dla Zamawiającego; 

c) wystąpienie okoliczności wystąpienia siły wyższej, albo innych zdarzeń wymuszających przerwy w 
realizacji zamówienia nie zależne od Wykonawcy; 

1. Niezależnie od postanowień ust. 1 zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są dopuszczalne w przypadkach i na zasadach 
określonych w art. 455 ustawy PZP. 

2. Warunkiem dokonania w/w zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i 
uzasadnieniem proponowanej zmiany. 

3. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w 
formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

4. Ustala się, iż nie stanowi zmiany Umowy: 
a) zmiana osób wyznaczonych do kontaktów,   
b) zmiana danych teleadresowych Stron. 

Zaistnienie zmian wskazanych w niniejszym ustępie dla swej skuteczności wymaga jedynie 
niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 5 ust. 1 Umowy będzie waloryzowane w trakcie 
obowiązywania Umowy, na zasadach określonych poniżej, w przypadku zmiany: 

2. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany Umowy w przypadku ustawowej zmiany 
stawki podatku od towarów i usług (VAT). W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy 
określone w § 5 ust. 1 Umowy podlega automatycznej, odpowiedniej zmianie, tj. wynagrodzenie 
Wykonawcy bez podatku od towarów i usług (VAT) pozostaje bez zmian, natomiast kwota 
podatku od towarów i usług (VAT) zostanie obliczona z uwzględnieniem nowej stawki podatku 
od towarów i usług (VAT). Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 Umowy 
dotyczy wyłącznie wynagrodzenia za usługi świadczone po dniu wejścia w życie nowej stawki 
podatku od towarów i usług (VAT). 

§ 10 Postanowienia dotyczące podwykonawców (jeżeli dotyczy) 

1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na 
zasobach …………….………………… w zakresie ………………………………. a  podmiot ten będzie brał udział 
w realizacji zamówienia jako podwykonawca, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w 
ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 



Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 
§ 11 Korespondencja 

1. Bieżąca korespondencja między Stronami w sprawach realizacji Umowy odbywać się będzie 
przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem następujących 
adresów email: 
a) Zamawiający: ………………………………………. 
b) Wykonawca: ………………………………………... 

1. Strony wyznaczają do kontaktu następujących przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację 
umowy i uprawnionych do podejmowania decyzji w tych sprawach: 
a) Zamawiający: …………………………., adres email ……………………………… 
b) Wykonawca: …………………………..., adres email ……………………………… 

1. Wiadomości przesyłane do innych przedstawicieli Stron w związku z realizacją Umowy, 
powinny być przesyłane równocześnie do wiadomości osób wskazanych w ust. 2. 

2. Oświadczenia lub zawiadomienia wymagane przepisami prawa, wymagają dla swojej 
skuteczności zachowania formy pisemnej i powinny zostać dostarczone osobiście lub wysłane za 
potwierdzeniem odbioru. W razie niepodjęcia przesyłki poleconej w terminie, datę pierwszego 
awizowania uważa się za datę doręczenia. 

§ 12 Postanowienia końcowe 

1. Do niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

3. Postanowienia Umowy niniejszej mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich 
za nieważne nie uchybia mocy wiążącej pozostałych. 

4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

5. Wszelkie spory związane z Umową Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 
Zamawiającego. 

 



Załączniki stanowiące integralną część umowy: 
1. SWZ wraz z załącznikami. 
2. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

          ZAMAWIAJĄCY:                     WYKONAWCA: 

 
 

 

 

 


