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Załącznik nr 7 do SIWZ 

DE-II.433.9.2020 
 
 

UMOWA nr  RU_DE-…../21 

 
 
zawarta w dniu                       .2021 r. pomiędzy: 

 

Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa  
Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP 778-13-46-888 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez: 

Dorotę Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki  

a 

………………………………………… 
zwaną dalej „Wykonawcą” 

reprezentowaną przez: 

……………………………………… 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę do 
Szkół i Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCKZiU) 
biorących udział w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” fabrycznie nowych 

mobilnych stacji roboczych wraz z ich dystrybucją, przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.). 

 
§ 1 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa do Szkół i Wielkopolskich Samorządowych 

Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCKZiU) biorących udział w projekcie 
„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” fabrycznie nowych mobilnych stacji 
roboczych wraz z ich dystrybucją. 

2. Rodzaj, ilość oraz cena przedmiotu umowy określone zostały w ofercie złożonej przez 
Wykonawcę stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, w SOPZ stanowiącym załącznik nr 2 do 
umowy oraz w szczegółowym kosztorysie cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do 
umowy. Są one integralną jej częścią.  

3. Zamawiający informuje, iż przedmiot umowy realizowany jest w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa 
Wielkopolska”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  
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4. Wykaz szkół i WSCKZiU biorących udział w Projekcie wraz ze specyfikacją rodzajową  
i ilościową sprzętu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy.  

5. Cena brutto zawierająca podatek VAT za przedmiot umowy wynosi: ……………..zł, (słownie: 
………………….zł). 

6. Wynagrodzenie określone w ust. 5 zaspokaja wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 
wykonania niniejszej umowy.     

7. Wynagrodzenie obejmuje koszty dostawy i wniesienia przedmiotu umowy do szkół  
i WSCKZiU wymienionych w wykazie o którym mowa w ust. 4 niniejszej umowy, 
w ilościach i o parametrach technicznych zgodnych z SIWZ oraz ofertą Wykonawcy. 

8. Wykonawca oświadcza, że urządzenia będące przedmiotem zamówienia są: fabrycznie 
nowe, nieużywane, w pełni sprawne i wolne od wad fizycznych oraz że przedmiot umowy 
nie jest obciążony prawami osób trzecich. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia 
wyprodukowane są nie wcześniej niż w I kwartale 2020 roku. 

9. Strony zgodnie postanawiają, iż zostaną podpisane ze szkołami i WSCKZiU, o których 
mowa w ust. 4, umowy/protokoły zdawczo-odbiorcze przenoszące z Zamawiającego na 
szkoły i WSCKZiU korzyści i ciężary związane z własnością oraz używaniem przedmiotu 
umowy, w tym również dotyczące realizacji postanowień gwarancji przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca wyraża zgodę, aby uprawnienia z tytułu gwarancji opisane w §5 
wykonywane były przez szkoły i WSCKZiU, o których mowa w ust. 4. 

 

§ 2 

 

1. Przedmiot umowy dostarczony zostanie przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko 
do wskazanych w załączniku nr 5 lokalizacji dostaw do szkół i WSCKZiU stanowiących 
miejsce wykonania umowy na podstawie harmonogramu zleceń, zwanego dalej 
Zleceniem. Dostarczenie przedmiotu umowy, o którym mowa powyżej obejmuje również 
jego wniesienie do wskazanego miejsca w danej lokalizacji (to jest do konkretnych sal 
lub klas). 

2. Zamawiający będzie informował upoważnione osoby w szkole i w WSCKZiU o terminie 
dostawy celem dokonania odbioru po uzgodnieniu harmonogramu zleceń o którym 
mowa w ust. 4. Osoby upoważnione do odbioru sprzętu ze strony szkół i WSCKZIU 
wymienione zostaną w harmonogramie zleceń.  

3. Wykonawca dostarczy do opisanych w ust. 1 lokalizacji dostaw przedmiot umowy  
w maksymalnym terminie dostawy do 90 dni od daty podpisania umowy 
z uwzględnieniem zapisów zawartych w ust. 4. 

4. Wykonawca, stosownie do potrzeb i wyboru Zamawiającego, zobowiązuje się 
zrealizować przedmiot umowy zgodnie ze Zleceniami, składanymi przez Zamawiającego, 
ilościowo i rodzajowo określającego każdą z dostarczanych partii przedmiotu umowy. 
Realizacja dostaw odbędzie się w oparciu o harmonogram zleceń przekazany Wykonawcy 
w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy z zastrzeżeniem, iż harmonogram zleceń 
w trakcie realizacji dostawy przedmiotu umowy będzie podlegał uaktualnieniom (w 
zakresie miejsca dostaw, osób upoważnionych do odbioru sprzętu o których mowa w ust. 
2, terminów dostaw z zastrzeżeniem terminu o którym mowa w ust. 3) zgodnie  
z potrzebami Zamawiającego i Wykonawcy.  

5. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy, korzyści i ciężary związane z przedmiotem umowy 
oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przejdą 
na Zamawiającego. 
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6. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy będzie podpisanie protokołu zdawczo-
odbiorczego za każde ze Zleceń określonych harmonogramem zleceń o którym mowa w 
ust. 4. przez przedstawicieli Zamawiającego (minimum 2 osoby w tym jedna 
upoważniona przez Dyrektora WSCKZiU/danej szkoły, do której skierowana jest dostawa) 
i przedstawiciela Wykonawcy. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 
3 do umowy. Strony ustalają, że zmiana wzoru protokołu zdawczo-odbiorczego nie 
stanowi zmiany umowy. 

7. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający dostarczy Wykonawcy w formie 
elektronicznej, drogą mailową. Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wskazane 
miejsca i dostarczyć w dniu dostawy wypełnione protokoły zdawczo-odbiorcze do 
Zamawiającego w formie elektronicznej (plik w formacie zgodnym z przesłanym przez 
Zamawiającego) oraz papierowej. 

8. Wykonawca jest zobowiązany przekazać każdej ze szkół i WSCKZiU nie później niż w dniu 
podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych, o których mowa w § 3 ust. 1 dokument 
gwarancyjny zawierający ogólne postanowienia gwarancyjne producenta dla każdego 
rodzaju urządzenia stanowiącego przedmiot umowy. 
Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę przekazania dokumentu gwarancyjnego 
oraz instrukcji obsługi. 

9. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się i będzie przestrzegać „Wytyczne bezpieczeństwa 
informacji” obowiązujące u Zamawiającego. Powyższe dokumenty, stanowiące integralną 
część niniejszej umowy, zostaną przekazane drogą elektroniczną na adres e-mail 
Wykonawcy wskazany w § 7, ust.1.  

 

§ 3 

 

1. Podstawą do zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia będą podpisane protokoły 
zdawczo-odbiorcze, o których mowa w § 2 ust. 6 oraz odpowiednio do tego, prawidłowo 
wystawiona(e) przez Wykonawcę faktura(y) VAT. 

2. Zamawiający dopuszcza fakturowanie przedmiotu umowy w sposób całościowy lub 
częściowy tj. poszczególnych części, określonych Zleceniami o których mowa w § 2 ust. 4. 

3. Fakturę(y) VAT należy wystawić na: 

Województwo Wielkopolskie  
z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
al. Niepodległości 34 
61-714 Poznań 
NIP 778-13-46-888 , REGON 631257816 

4. Wykonawca wystawi fakturę bądź faktury za poszczególne Zlecenia nie wcześniej niż 
w dniu podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych, o których mowa w § 2 ust. 6. 

5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w wystawionej fakturze w terminie do 21 dni licząc od 
dnia dostarczenia tylko prawidłowo wystawionej faktury bądź faktur do siedziby 
Zamawiającego.  

6. Za datę zapłaty strony uważać będą datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

7. Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty 
odsetek ustawowych za opóźnienie. 
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§ 4  

 

1. Wykonawca w związku ze świadczeniem przedmiotu umowy, udziela Zamawiającemu na 
dostarczone urządzenia o parametrach podanych w załączniku nr: 1.1 do szczegółowego 
opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) - ……………. miesięcy gwarancji (co 
najmniej 24 miesiące).  

2. Wykonawca w związku ze świadczeniem przedmiotu umowy gwarantować będzie 
Zamawiającemu, serwis oraz wsparcie techniczne producenta lub certyfikowanej przez 
producenta firmy (z jego aktualną autoryzacją). Usługa realizowana w miejscu instalacji 
sprzętu. Obowiązuje w okresie gwarancji, zgodnie z ust.1.  

3. Dokument gwarancyjny zostanie doręczony Zamawiającemu przed podpisaniem 
protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 6. Termin gwarancji 
rozpoczyna swój bieg z dniem dostawy przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisanym 
protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne 
przedmiotu umowy. Oprócz znaczenia nadanego wadzie fizycznej przez ustawę Kodeks 
cywilny, przez wadę fizyczną rozumie się także jakąkolwiek niezgodność przedmiotu 
zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 
przedmiotu umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające 
z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a w tym m. in. praw 
autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw rejestracji na 
wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem przedmiotu 
umowy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Wykonawca zapewnia i gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy 
jest wolny od wad fizycznych. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu 
gwarancji, niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

7. Zamawiający może żądać od Wykonawcy albo osób przez niego upoważnionych wymiany 
przedmiotu umowy na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy, w zależności 
od wyboru Zamawiającego, w terminie określonym w § 5 ust. 1 a Wykonawca albo osoby 
przez niego upoważnione, zobowiązani są dokonać tej naprawy na swój koszt  
w wymienionym w umowie terminie. 

8. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe 
z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania ich odbioru przez 
Zamawiającego pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania 
gwarancji.  

9. Jeśli Wykonawca albo osoba przez niego upoważniona, po wezwaniu ich do wymiany 
przedmiotu umowy lub usunięcia wad przez Zamawiającego, nie dopełni obowiązku 
wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy 
w terminie określonym w umowie, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad 
w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym wszelkie inne 
uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy oraz przepisów prawa. 
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§ 5  

 

1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia wady 
fizycznej rzeczy sprzedanej o której mowa w § 4 ust. 4 do: 

1) naprawy rzeczy Zamawiającego w maksymalnym terminie: 

- zgodnym z terminem określonym gwarancją producenta, jednakże nie dłuższym niż 
14 dni kalendarzowych od zgłoszenia usterki (dotyczy urządzeń o parametrach 
podanych w załącznikach do opisu przedmiotu zamówienia nr 1.1), a w przypadku 
przekroczenia ww. terminów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu taką samą rzecz 
- identyczny sprzęt zastępczy na czas naprawy, przy czym w przypadku, gdy w okresie 
gwarancyjnym ta sama jednostka sprzętu identyfikowana przez numer seryjny, 
ulegnie uszkodzeniu po raz trzeci, Wykonawca nie będzie wykonywał kolejnej 
(trzeciej) naprawy, lecz wymieni uszkodzony sprzęt na fabrycznie nowy o tych samych 
lub lepszych parametrach technicznych. Wymieniony sprzęt zostanie dostarczony 
w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego usterki po raz trzeci 
wraz z odpowiednią i odpowiadającą swoim terminem - do zaoferowanej przez 
Wykonawcę, określoną w § 4 ust. 1 umowy - gwarancją, liczoną od dnia dostarczenia 
nowego sprzętu; 

2) lub wymiany rzeczy sprzedanej na nową, w wyżej wskazanych w pkt 1)  terminach. 

2. Termin na wymianę lub naprawę przedmiotu umowy liczy się od momentu zgłoszenia 
przez szkołę, WSCKZiU lub Zamawiającego, usterki, dokonanego za pomocą e-mail.  

E-mail Wykonawcy: …………………. 

3.  W przypadkach, o których mowa  w ust. 1, termin gwarancji: 
1) w przypadku naprawy rzeczy -  ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 

wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać, 
2) w przypadku dokonania wymiany rzeczy na wolną od wad - biegnie na nowo od chwili 

dostarczenia szkole lub WSCKZiU rzeczy wolnej od wad. 

Postanowienie § 2 ust. 6 umowy w zakresie protokolarnego odbioru rzeczy naprawionej  
albo wymienionej na wolną od wad stosuje się odpowiednio.  
Jeżeli Wykonawca wymienił bądź naprawił część rzeczy, postanowienia powyższe stosuje 
się odpowiednio do części wymienionej bądź naprawionej. We wszelkich innych 
wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady 
rzeczy objętej gwarancją, szkoła lub WSCKZiU nie mogłaby z niej korzystać. 

4. Serwis gwarancyjny pełniony jest w trybie door-to-door lub jako loco szkoły lub 
WSCKZiU. W przypadku niemożności naprawy sprzętu w siedzibie szkoły lub WSCKZiU, 
Wykonawca zobowiązuje się do odebrania i dostarczenia sprzętu z i do siedziby szkoły 
lub WSCKZiU na własny koszt i ryzyko. 

5. W ramach gwarancji, serwisu i wsparcia technicznego producenta, Wykonawca 
zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o awariach przez 24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu, faksem lub drogą elektroniczną.  

6. W przypadku przekroczenia terminu, w którym powinna zostać dokonana naprawa lub 
dostarczony sprzęt zamienny, Zamawiający naliczy kary umowne z tytułu niedotrzymania 
warunków gwarancji. Wysokość i zasady naliczania tych kar zostały określone  
w § 6 umowy.  

7. W związku z wykonywaniem napraw gwarancyjnych Wykonawca nie będzie obciążał 
Zamawiającego żadnymi kosztami np.: z tytułu zastosowanych części do napraw, kosztów 



 

 
 6 

dojazdu lub transportu, a także z tytułu czynności o charakterze konserwacyjnym nawet 
wtedy, gdy ich przeprowadzenie w określonym czasie wymagane jest dla zachowania 
gwarancji lub poprawności działania sprzętu. Jeżeli przeprowadzenie w określonym 
czasie czynności konserwacyjnych jest wymagane przez producenta sprzętu, to za 
wykonanie tych czynności w okresie gwarancji odpowiada Wykonawca i ponosi wszystkie 
związane z tym koszty.    

8. Szkoła i WSCKZiU ma prawo oddać urządzenia do naprawy gwarancyjnej bez twardych 
dysków - dotyczy urządzenia o parametrach podanych w załączniku do szczegółowego 
opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) o nr: 1.1.  

9. Szkoła i WSCKZiU ma prawo w czasie trwania gwarancji, bez naruszenia jej warunków, 
dokonywać modernizacji i rozbudowy sprzętu, np. poprzez wymianę dysków   
i zwiększanie pamięci - dotyczy urządzenia o parametrach podanych w załączniku do 
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) o nr: 1.1. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia napraw gwarancyjnych we wszystkich 
siedzibach o których mowa w § 1 ust. 4  

11. Powyższe postanowienia dotyczące gwarancji, mają pierwszeństwo przed ogólnymi 
warunkami gwarancji, chyba że ogólne warunki gwarancji są korzystniejsze dla 
Zamawiającego. 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu następujących kar 
umownych: 

1) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca – 20 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 1 ust. 5 umowy; 

2) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy (w tym również 
dostarczeniu przedmiotu umowy niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia) - 
0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 5 umowy, za każdy dzień 
opóźnienia, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 3 umowy, a jeżeli opóźnienie 
przekroczy 5 dni – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 5 
umowy, za każdy kolejny dzień opóźnienia; 

3) w przypadku niedotrzymania warunków gwarancji, serwisu oraz wsparcia 
technicznego producenta, określonych w § 4 oraz § 5 umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kwotę równą 0,5 % wartości ceny brutto, niesprawnego urządzenia 
za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku, gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy wyniesie co najmniej 10 dni, 
Zamawiający może odstąpić od umowy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1. pkt. 1). 

3.  Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych  kar umownych.  

 

§ 7 

 

1. Osoby upoważnione do współdziałania w ramach realizacji umowy: 

1) ze strony Zamawiającego: ……… tel. …….., email:………...., 
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2) ze strony Wykonawcy: ……… tel. …………, email: ……………. 

2. Zmiana osób wyznaczonych do merytorycznego współdziałania, o których mowa w ust. 1, 
może nastąpić poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony umowy, bez konieczności 
zmiany umowy. 

3. Strony wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikającej z umowy na osobę 
trzecią z zastrzeżeniem uprawnień opisanych w § 1 ust. 9 i 10. 

 

§ 8 

 

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. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy 
w szczególności w poniższych przypadkach: 

1) gdyby nastąpiło wycofanie z produkcji jakiegokolwiek - w ramach przedmiotu 
zamówienia objętego umową - rodzaju (modelu) sprzętu lub oprogramowania - w 
takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia go innym rodzajem 
(modelem) sprzętu lub oprogramowania, jednak o nie gorszych i nie mniej 
nowoczesnych parametrach technicznych;  

2) gdyby na rynku pojawiło się nowe rozwiązanie technologiczne w zakresie przedmiotu 
zamówienia bez względu na fakt, iż dotychczasowe nie zostało wycofane z produkcji 
– w takim przypadku Wykonawca może zaproponować zastąpienie dotychczasowego 
rozwiązania innym, nowym rozwiązaniem, o nie gorszych funkcjach i parametrach 
technicznych, a Zamawiający może taką propozycję przyjąć;   

3) uległa zmianie ustawowa stawka podatku VAT lub inna należność publicznoprawna, 
bądź inny regulowany prawem składnik cenotwórczy, wpływający na zobowiązanie 
pieniężne Zamawiającego – w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się 
zrealizować przedmiot umowy za cenę odpowiednio pomniejszoną, bądź 
powiększoną o ww. składnik cenotwórczy względem cen ujętych w jego ofercie, 

4) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany adresu dostawy części, bądź całości 
przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 4, z tym zastrzeżeniem, iż miejsce to 
znajdować się będą na terenie Wielkopolski, 

5) z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, których nie mógł 
wcześniej przewidzieć, zaszła konieczność zmiany terminu wykonania niniejszej 
umowy - w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot 
zamówienia w innym, jednostronnie wskazanym przez Zamawiającego terminie, 
uwzględniającym jednak możliwości techniczne i organizacyjne Wykonawcy. 

4.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej. 
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§9 

 

1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy 
strony rozstrzygać będą polubownie.  

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu  
przez Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy 
Kodeks cywilny i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym dla każdej ze 
Stron. 

 
 
 
      Zamawiający:         Wykonawca: 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 – Kopia oferty Wykonawcy, 
Załącznik Nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
Załącznik Nr 3 – Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego, 
Załącznik Nr 4 – Szczegółowy kosztorys cenowy (wszystkich pozycji wg SOPZ), 
Załącznik Nr 5 – Wykaz szkół i WSCKZiU biorących udział w Projekcie wraz ze specyfikacją 
rodzajową i ilościową sprzętu, 
Załącznik Nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące RODO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Ewa Lembicz tel. 61 626 65 85  
 


