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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 1/RPOWP/1.4.1.  

 

WZÓR 

Umowa na dostawę,  

montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowego systemu naśnieżania stoków 

 

zawarta w Ustrzykach Dolnych w dniu ……………….… r., 

pomiędzy:  

 

Bronisławem Mrugałą, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Bronisław Mrugała 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ABM, ul. Jasień 9, 38-700 Ustrzyki Dolne, 

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, 

NIP: 6890000450, REGON: 004011294, reprezentowanym przez:  właściciela Bronisława Mrugałę, 

nazwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

a 

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

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

…………………………........................................……...........................,  

reprezentowanym przez:  ………………..…………. 

nazwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą, 

 

wspólnie nazwanymi w dalszej części umowy „Stronami”. 

 

 

Zważywszy na wybór najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie 

zapytania ofertowego z dnia 15.10.2020 r. nr 1/RPOWP/1.4.1 dotyczącego dostawy, montażu oraz 

uruchomienia fabrycznie nowego systemu naśnieżania stoków na potrzeby realizacji projektu pn. 

„Wzrost konkurencyjności Stacji Narciarskiej Gromadzyń poprzez wprowadzenie innowacyjnego 

systemu naśnieżania stoków.”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: I. Konkurencyjna i innowacyjna 

gospodarka Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ: Rozwój 

MŚP,  

 

Strony niniejszym zawierają Umowę o następującej treści. 

 

Przedmiot  umowy  

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę, montaż oraz 

uruchomienie fabrycznie nowego systemu naśnieżania stoków na potrzeby realizacji projektu pn. 

„Wzrost konkurencyjności Stacji Narciarskiej Gromadzyń poprzez wprowadzenie innowacyjnego 

systemu naśnieżania stoków.”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: I. Konkurencyjna i innowacyjna 
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gospodarka Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ: 1 Rozwój 

MŚP, zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego 

z dnia 15.10.2020 r. nr 1/RPOWP/1.4.1 oraz obowiązującymi normami, przepisami prawa, wiedzą 

techniczną, zasadami BHP.  

2. Zakres świadczonej przez Wykonawcę dostawy jest taki, jak go określono w Umowie i musi 

ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot 

Umowy osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione 

w Umowie. 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt odpowiada wszystkim cechom określonym 

w Ofercie, która stanowi załącznik do umowy oraz jest fabrycznie nowy. 

4. Wykonawca oświadcza, ze posiada prawo do swobodnego dysponowania urządzeniem 

stanowiącym przedmiot umowy oraz, że urządzenie nie jest dotknięte żadną wadą fizyczną, a także 

wadą prawną, w szczególności nie jest obciążone prawami osób trzecich. 

5. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z wszystkimi 

warunkami, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przez niego przedmiotu umowy bez 

konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.  

6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim doświadczeniem, potencjałem technicznym, 

osobami posiadającymi stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami 

prawa oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej należyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy. 

 

Termin realizacji Przedmiotu Umowy 

§ 2 

1.  Termin wykonania umowy, tj. dostarczenia, montażu oraz uruchomienia Strony uzgadniają do 

dnia ………………….. r. 

2. Miejsce wykonania zamówienia (dostawy): ul. Naftowa 38-700 Ustrzyki Dolne, Wyciąg Narciarski 

Gromadzyń. 

3. W terminie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy 

bez wad i skompletować dokumenty niezbędne do odbioru końcowego. 

 

 

Wynagrodzenie 

§ 3 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy, ustalone na podstawie 

wybranej oferty Wykonawcy wynosi brutto: …………………………………………zł 

(słownie:...................................................................................................................................................), 

w tym: cena netto ………………………… zł, podatek VAT ................... %, tj. 

........................................ zł.).  

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wypłacane będzie w 

następujący sposób: 

1) 50% wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, tj. kwotę ………………..…., Zamawiający wypłaci 

w terminie do 30 dni od dnia wystawienia faktury i dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy 

bez zastrzeżeń; 

2) 50 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, tj. kwotę ………………….., Zamawiający wypłaci 

w terminie 120 dni od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

3. Wynagrodzenie zastrzeżone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzenie w całości 

pokrywa wynagrodzenie Wykonawcy, za które zobowiązuje się on wykonać całość przedmiotu 
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zamówienia, w tym również wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu robót. Kosztorys  

ofertowy sporządzony przez Wykonawcę ma znaczenie pomocniczo – informacyjne uzasadniające 

merytorycznie wysokość ceny podanej w ofercie. Ewentualne pominięcia lub braki w kosztorysie 

ofertowym nie będą stanowiły podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, że 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty objęte przedmiotem umowy i opisane 

w dokumentacji w cenie ryczałtowej. 

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności wynagrodzenia 

Wykonawcy w razie opóźnień związanych z przekazaniem środków finansowych przez Instytucję 

Finansującą. W takim przypadku płatność nastąpi w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

W przypadku o którym mowa wyżej Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz 

Wykonawcy odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych/ odsetek ustawowych za 

opóźnienie, co Wykonawca akceptuje. 

 

Obowiązki Stron 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązany jest do:  

1) odbioru przedmiotu umowy,  

2) zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, zapytania ofertowego  

i złożoną ofertą,  

2) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za jakość i terminowość realizacji przedmiotu umowy, 

3) ponoszenia odpowiedzialności na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe w czasie realizacji 

przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany wraz z dostarczanymi urządzeniami w ramach realizacji przedmiotu 

umowy dostarczyć do Zamawiającego:  

1) instrukcje obsługi poszczególnych sprzętów, 

2) kartę gwarancyjną lub karty gwarancyjne, wypełnioną/ne czytelnie i bez poprawek z wypisanym w 

niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem danego urządzenia (zgodnym z numerem 

uwidocznionym na obudowie tego urządzenia).  

3) certyfikaty CE lub świadectwa zgodności,  

4) wykaz dostarczonego towaru, zawierającym numery seryjne poszczególnych urządzeń. 

 

Odbiór przedmiotu umowy 

§ 5 

1. Wykonawca jest zobowiązań zawiadomić Zamawiającego o planowanym terminie 

dostarczenia, montażu i uruchomienia urządzeń z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. 

2. Dostawy będące przedmiotem umowy realizowane będą stosownie do zapotrzebowania 

Zamawiającego od dnia zawarcia umowy do dnia ………………………. 

3. Jeżeli Zamawiający uzna, że dostawy zostały zakończone i nie będzie wnosił zastrzeżeń co do 

kompletności oraz prawidłowości przekazanych przez Wykonawcę dokumentów wyznaczy 

w porozumieniu z Wykonawcą datę odbioru końcowego, z tym że odbiór końcowy powinien nastąpić 

w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia przekazania oświadczeń i dokumentów, z zastrzeżeniem, że 

odbiór końcowy nie zostanie dokonany, jeżeli okaże się, że dostawy nie zostały zakończone lub 

przekazane przez Wykonawcę dokumenty będą niekompletne lub nieprawidłowe.  
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4. Protokół odbioru końcowego nie zostanie podpisany przez Zamawiającego do czasu usunięcia wad i 

usterek stwierdzonych w czasie dokonywania czynności odbioru. 

5. W przypadku stwierdzenia wad w toku czynności odbioru końcowego Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia:  

1) odmowa odbioru dostaw do czasu usunięcia wad - jeżeli wady nadają się do usunięcia,  

2) obniżenie przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy w wysokości 

odpowiadającej utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej – jeżeli wady nie nadają się 

do usunięcia, ale umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,  

3) odstąpienie od umowy – jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem. 

6. Na okoliczność stwierdzenia usunięcia wad Strony sporządzą dodatkowe protokoły. 

 

 Kary umowne 

§ 6 

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie 

kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 4 

ust.1 za każdy dzień zwłoki. 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1. 

c) z tytułu zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi: 0,2 % wynagrodzenia określonego 

w §4 ust.1 za każdy dzień zwłoki. 

3. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4. Zamawiającemu przysługuje możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych. 

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że:  

a) Zamawiający otrzymał dofinansowanie na realizację dostaw objętych przedmiotem niniejszej 

umowy polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu fabrycznie nowego systemu naśnieżania 

stoków na potrzeby realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Stacji Narciarskiej Gromadzyń 

poprzez wprowadzenie innowacyjnego systemu naśnieżania stoków.” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: I. 

Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje 

bezpośrednie Typ: 1 Rozwój MŚP, w związku z czym roboty objęte niniejszą umową będą objęte 

dofinansowaniem, 

b) nieterminowe lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy, bądź też jej niewykonanie może 

narazić Zamawiającego na utratę powyższego dofinansowania.  

 

Odpowiedzialność 

§ 7 

1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich 

zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich 

wypełnieniu.  

2. Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym 

pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni kalendarzowych od powstania tych okoliczności. Okoliczności 

zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się na nie powołuje.  
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3. Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub wykończenie całości przedmiotu umowy opóźnia się z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy o więcej niż 14 dni albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w 

sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem 

natychmiastowym, powierzając poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu 

podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez otrzymania upoważnienia sądowego. Rozwiązanie 

umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego 

Wykonawcy przez Zamawiającego dla skorygowania zaniedbań i naruszeń.  

4. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku upadłości 

Wykonawcy lub zgłoszenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości albo złożenia oświadczenia 

Wykonawcy o wszczęciu postępowania naprawczego; wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy 

lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli; wszczęcia egzekucji wobec 

Wykonawcy; przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swej firmy; zagrożenia niewypłacalnością 

lub niewypłacalności Wykonawcy; zaniechania realizacji umowy przez Wykonawcę, a w 

szczególności w razie przerwania wykonywania robót, nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji 

robót objętych niniejszą umową.  

5. Uprawnienia, o których mowa w ust. 3 i 4 przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień 

do odstąpienia od umowy przewidzianych niniejszą Umową, oraz przepisami Kodeksu Cywilnego, w 

szczególności na zasadach określonych w art. 635 i 636 k.c. pod warunkiem wcześniejszego 

pisemnego wezwania z informacją o konsekwencjach.  

6. Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia 

Zamawiającego z odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec 

Zamawiającego, dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych 

bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

 

Rękojmia i gwarancja 

§ 8 

1. Wykonawca udziela na roboty stanowiące przedmiot umowy rękojmi i gwarancji na okres 

.................... miesięcy od dnia protokolarnego, bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu 

Umowy. 

2. W przypadku stwierdzenia w tym okresie wad, Zamawiający może: 

1) wyznaczyć wykonawcy termin na usunięcie wad z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie i zleci wykonanie zastępcze na ryzyko i koszt 

wykonawcy i obniży odpowiednio wynagrodzenie; 

2) dokonać stosownego obniżenia wynagrodzenia za roboty, jeżeli stwierdzone przez Zamawiającego 

wady nieistotne są nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w odpowiednim terminie wad 

nieistotnych.  

3. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

4. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych po odbiorze końcowym, zgłoszonych Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie na 

adres Wykonawcy lub w formie elektronicznej na adres e-mailowy: …………………………. 

W przypadku zmiany danych adresowych Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego 

pisemnie o tych zmianach. 

5. Strony ustalają następujący tryb usuwania wad lub usterek, ujawnionych w okresie rękojmi 

i gwarancji: 

1) wykonawca zobowiązany jest do usuwania we własnym zakresie stwierdzonych wad i usterek, nie 

później jednak niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej a w 

wyjątkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie;   
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2) jeżeli wada lub usterka uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkowanie 

przedmiotu gwarancji – usunięcie wad nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 24 

godzin od daty otrzymania zawiadomienia; 

3) po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 5 pkt. 1 lub 2 Zamawiający usunie wady we 

własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę lub na zasadach ogólnych zleci 

usunięcie wad osobie trzeciej bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego, a kosztami 

obciąży Wykonawcę.  

4) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w ust. 

5 pkt. 3 zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich poniesionych przez niego 

kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania. 

6. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wymiany wadliwej części, bądź 

wykonania robót budowlanych na nowo, termin gwarancji na tą część, w której wada została usunięta, 

biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 

usuwaniem wad. 

8. Przed upływem terminu rękojmi i gwarancji, Zamawiający wyznaczy datę końcowego przeglądu 

gwarancyjnego. Końcowy przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie z udziałem 

osób wskazanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. Wykonawca będzie miał obowiązek usunąć 

wady stwierdzone w protokole z końcowego przeglądu gwarancyjnego w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego - ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do końcowego przeglądu gwarancyjnego, 

Zamawiający będzie miał prawo do samodzielnego dokonania takiego przeglądu. Wykonawca będzie 

miał obowiązek usunąć wady stwierdzone w protokole z końcowego przeglądu gwarancyjnego w 

terminie 14 dni od przekazanie mu tego protokołu, nawet jeżeli do przekazania tego protokołu dojdzie 

po upływie okresu gwarancji. 

10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie który został 

określony w ust.1, jeżeli zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tego okresu. 

 

Zmiany umowy 

§ 9 

1. Dopuszczalne będą zmiany postanowień umowy, zarówno termin wykonania umowy, 

termin płatności, wysokość wynagrodzenia, wynikające w szczególności z: 

1) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym 

dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy; 

2) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod 

warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć 

na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona – w zakresie wydłużenia terminu 

realizacji zamówienia lub zmiany asortymentu, pod warunkiem, że nowy asortyment będzie 

spełniał minimalne wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym 

(załącznikach); 

3) zawieszenia realizacji zamówienia przez Zamawiającego z powodu wystąpienia przyczyn 

technicznych lub organizacyjnych uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania 

przedmiotu umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu realizacji zamówienia Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia; 
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4) konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy na skutek okoliczności, których 

Zamawiający nie mógł obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy o czas niezbędny 

do wprowadzenia tych zmian;  

5) w przypadku wystąpienia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu,  

w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wydłużenia/przesunięcia terminów 

realizacji poszczególnych zadań i etapów, spowodowana obiektywnymi czynnikami, 

niezależnymi od Zamawiającego lub Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację 

zamówienia w pierwotnie określonych terminach, mającymi wpływ na jakość realizacji 

przedmiotu Umowy; 

6) w przypadku otrzymania decyzji IZ zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów 

realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie 

zobowiązany. 

3) nieotrzymania w terminie dofinansowania przez Zamawiającego. 

2. Zmiany terminu wykonania umowy, wysokości wynagrodzenia mogą wynikać również z 

panującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej epidemii oraz nieprzewidzianych na chwilę 

obecną jej skutków. 

3. Dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień dotyczących niniejszej umowy wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

Postanowienia końcowe 

§ 10 

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego 

powszechnie prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

2. Wykonawca bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego nie może dokonywać 

przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.  

3. W razie zaistnienia sporu powstałego na tle realizacji niniejszej Umowy, Strony poddadzą go pod 

rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.  

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

5. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostało uznane za nieważne (z mocy 

prawa, ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub 

sądu), pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy. W takim wypadku Strony zastąpią 

nieważne postanowieniami innymi, ważnymi w świetle obowiązującego prawa postanowieniami, 

które możliwie najpełniej wywołają skutki prawne i oddadzą zamierzony cel Umowy.  

6.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

7. Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy: 

1) zapytanie ofertowe, 

2) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

 

 

 

 

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

  Zamawiający       Wykonawca  


