OR.2600.3.3.2019

WZÓR

Umowa
na zakup tonerów do urządzeń drukujących w Starostwie Powiatowym w Prudniku
zawarta w dniu ..........2019 r. w Prudniku, pomiędzy:
Powiatem Prudnickim, z siedzibą przy ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik, NIP 7551917146,
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:
- …………………………………..,
- …………………………………..,
zwanym dalej “Zamawiającym”,
a
…………………………….,
prowadzącym
działalność
gospodarczą
pod
firmą
………………………………………….., z siedzibą przy ul,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ; …………………,
wpisanym/ą dnia ……………………. do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP …………………, zwanym/ą dalej
“Wykonawcą”,
zwanych łącznie „Stronami”, a osobno „Stroną”.
§ 1
Przedmiotem umowy jest zakup i dostarczanie oryginalnych tonerów i oryginalnych wkładów
drukujących atramentowych lub ich kompatybilnych certyfikowanych zamienników do drukarek zwanych w dalszej części umowy „materiałami” oraz odbiór zużytych materiałów, zgodnie ze
złożoną ofertą Wykonawcy z dnia ………………2019 r. stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.
Oferta Wykonawcy zawiera formularz cenowy zawierający wykaz nazw i typu drukarek i urządzeń
wielofunkcyjnych, zwanych dalej „urządzeniami”, do których zakupione będą materiały.
§ 2
Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie do wysokości
…………………. zł brutto. Całkowita wartość umowy wynika z oferty Wykonawcy i obejmuje
wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: cenę tonerów, koszty ich transportu,
dostawy i odbiór zużytych materiałów do utylizacji, odbiór materiałów reklamowanych,
ubezpieczenia na czas transportu oraz koszty wszelkich innych świadczeń niezbędnych do
prawidłowej realizacji umowy.
.
§ 3
1.
Wykonawca zobowiązuje się do osobistego dostarczenia do pokoju 212 na II piętrze
w siedzibie Zamawiającego – Starostwie Powiatowym w Prudniku, zwanym dalej
„Starostwem” lub przesłania pocztą lub kurierem zamawianych materiałów oraz do
osobistego odebrania zużytych i reklamowanych materiałów na własny koszt i ryzyko,
a Zamawiający zobowiązuje się zamówioną ilość materiałów odebrać i zapłacić Wykonawcy
umówioną cenę, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik do oferty
Wykonawcy.
2. Wykonawca oświadcza, że materiały będące przedmiotem umowy są fabrycznie nowe, wolne
od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu oraz dobrej jakości i spełniają
normy obowiązujące dla tego rodzaju materiałów. Przydatność a także data produkcji
dostarczonego materiału do użytku (termin ważności) nie mogą być krótsze niż 12 miesięcy
od dnia jego dostarczenia.
3.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania materiałów oryginalnych opakowanych
w oryginalne kartonowe opakowania zewnętrzne z logo i nazwą producenta, opisem
zawartości i oznaczonych numerem katalogowym produktu (symbolem). Materiały muszą
być opakowane indywidualnie w wewnętrzne, hermetyczne opakowanie uniemożliwiające
kontakt produktu z atmosferą.
4. Oprócz materiałów oryginalnych wymienionych w załączniku do oferty Wykonawcy z dnia
………………2019 r., Wykonawca oferuje również materiały równoważne w postaci
zamienników tonerów. Przez materiały równoważne rozumie się fabrycznie nowe zamienniki
charakteryzujące się pełną kompatybilnością z urządzeniami w których mają być
użytkowane jako materiały eksploatacyjne, a także posiadające nie gorsze niż produkt
oryginalny parametry w zakresie jakości wydruku i wydajności.

Wykonawca oświadcza, że Producenci posiadają certyfikaty jakościowe ISO 9001 oraz ISO
14001.
6.
Wykonawca oświadcza, że Producenci posiadają certyfikaty ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798
i ISO/IEC 24711 na materiały będące przedmiotem umowy.
7.
Ceny jednostkowe materiałów, określa formularz cenowy Wykonawcy, stanowiący załącznik
do oferty Wykonawcy z dnia ……………2019 r.
8.
Sprzedaż lub dostarczenie materiałów lub odbiór zużytych materiałów odbywa się wg
zapotrzebowania partiami i winno nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia
zapotrzebowania drogą elektroniczną na adres poczty wymienionej w § 4 ust. 3 umowy,
w godzinach od 7.30 do 14.30 do siedziby Zamawiającego w dni pracy Starostwa.
9. Jeżeli termin dostarczenia materiałów lub odbiór zużytych materiałów, wypada w dniu
ustawowo wolnym od pracy lub w dniu, w którym Starostwo jest nieczynne, wówczas termin
zostanie zachowany, gdy wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w pierwszym dniu, po dniu
wolnym od pracy Starostwa. Za zgodą Stron, Wykonawca może dostarczyć lub odebrać
zużyte materiały w innym dogodnym terminie.
10.
Termin odbioru zużytych lub reklamowanych materiałów z siedziby Zamawiającego
zostanie uzgodniony przez Strony telefonicznie na numery wymienione w ust. 2 i 3 w § 4
niniejszej umowy.
11. Strony ustalają, że Zamawiający nie jest zobligowany do zakupu ilości materiałów
wymienionych w załączniku do oferty Wykonawcy z dnia ………….2019 r. oraz do zakupu
materiałów o wartości wyczerpującej kwotę określoną w § 2 umowy. W przypadku
zmniejszenia ilości materiałów Wykonawcy nie przysługuje prawo kierowania do
Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
12. Po odbiorze zużytych materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca lub inny uprawniony
podmiot, któremu Wykonawca może przekazać zużyte materiały eksploatacyjne, przedłoży
Zamawiającemu kartę przekazania odpadu, tj. dokument poświadczający odpowiednie
postępowanie odpadami, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2019 r., poz. 701 z późn. zmianami).
13. Po przekazaniu przez Zamawiającego zużytych materiałów, odpowiedzialność za ich
zagospodarowanie ponosi Wykonawca lub inny uprawniony podmiot, któremu Wykonawca
przekazał zużyte materiały.
§ 4
1. Odbiór ilościowy osobiście dostarczonych materiałów, o których mowa w § 1 umowy, odbywa
się u Zamawiającego, a ich przyjęcie zostanie potwierdzone podpisem Zamawiającego na
drukach WZ zawierających datę, rodzaj asortymentu i ich ilość oraz cenę brutto lub
w rejestrze odebranych materiałów, zawierającym datę przyjęcia, ilość i rodzaj asortymentu.
2. W przypadku przesłania materiałów pocztą lub kurierem, przyjęcie materiałów zostanie
potwierdzone w przesłanej poczcie elektronicznej przez Zamawiającego w terminie do 2 dni
roboczych od daty ich otrzymania, na adres wymieniony w ust. 4.
3. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Waldemar
Janocha, e-mail: w.janocha@powiatprudnicki.pl, tel. 774381732 lub 791437928.
4. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest
……………………., e-mail: ……………………, tel. …………………….
5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 i 4 nie wymaga formy aneksu i może być dokonana
przez złożenie oświadczenia drugiej Stronie.
5.
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§ 5
Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 2 umowy, obejmuje wartość sumy
cen jednostkowych brutto zamówionych i dostarczonych materiałów w okresach
miesięcznych, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik do oferty
Wykonawcy z dnia ………………..2019 r.
Wartość zamówienia może ulec zmniejszeniu proporcjonalnie do ilości dostarczonych
materiałów, o których mowa w § 1 umowy i wycenionych w oparciu o ceny jednostkowe
podane w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do oferty, stanowiącej załącznik do
oferty Wykonawcy z dnia ……………..2019 r.
Ceny jednostkowe materiałów wymienione w formularzu cenowym Wykonawcy, będą
zawierały wszelkie koszty realizacji zamówienia o których mowa w § 2 umowy.
Ceny jednostkowe netto, wymienione w formularzu cenowym pozostaną niezmienne przez
cały czas obowiązywania umowy.
Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

Faktura VAT będzie wystawiona każdorazowo na koniec każdego miesięcznego okresu
rozliczeniowego, zgodnie ze stanem podanym w druku WZ lub ujętym w rejestrze, o których
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
7. Wykonawca doręczy pocztą lub prześle elektronicznie Zamawiającemu na adres
info@powiatprudnicki.pl fakturę VAT w terminie do 7 dni od daty jej wystawienia za miesiąc
rozliczeniowy.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacone przez Zamawiającego w terminie
10 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę
w fakturze VAT.
10. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. W razie niezgodności ilości lub asortymentu materiałów faktycznie otrzymanych
z określonymi w fakturze lub stwierdzenia innych niezgodności w zakresie przedmiotu
umowy, Zamawiający złoży reklamację Wykonawcy w terminie 3 dni od daty otrzymania
faktury, którą zgłosi na zasadach określonych w § 3 ust. 7 umowy.
12. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia przyczyny reklamacji, o której mowa w ust. 11,
najpóźniej do trzeciego dnia roboczego od daty zgłoszenia reklamacji.
6.

§ 6
1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone materiały na okres co najmniej 12 miesięcy od
daty odbioru materiałów.
2. W przypadku ujawnienia w trakcie eksploatacji, w okresie gwarancji i rękojmi, wad
dostarczonych materiałów, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej ich wymiany na
nowe, wolne od wad, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego
drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 umowy.
3. W przypadku, gdy Wykonawca w ciągu kolejnych 3 dni, liczonych od upływu terminu
określonego w ust. 2, nie wymieni wadliwego materiału na wolny od wad, Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w zakresie
wadliwego materiału.
4. Na potwierdzenie wymiany materiału na wolny od wad Strony będą podpisywały druk WZ,
który będzie zawierał stosowny opis.
5. Pomimo wygaśnięcia gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do wymiany materiału
na nowy, który został zgłoszony do wymiany przez Zamawiającego w okresie trwania
gwarancji i rękojmi.
6. Uprawnienia z tytułu gwarancji, o której mowa w niniejszym paragrafie nie pozbawiają
Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi.
7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie
cywilnym.
§ 7
1. Stosowanie materiałów oryginalnych i zamiennych spełniających wszystkie wymagania
jakościowe i eksploatacyjne, nie może powodować uszkodzeń oraz awarii eksploatowanego
sprzętu. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu
spowodowane używaniem dostarczonego materiału. W przypadku dostarczenia materiałów,
których użycie spowoduje uszkodzenie urządzenia drukującego, potwierdzone przez
przedstawiciela autoryzowanego serwisu producenta urządzeń, Wykonawca zobowiązany
będzie do usunięcia tych uszkodzeń na swój koszt w terminie 18 dni od daty telefonicznego,
drogą elektroniczną, faksem lub pisemnego zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego
oraz do zwrotu kosztów związanych z wydaniem opinii/ekspertyzy.
2. W przypadku, gdy użyty toner spowoduje zabrudzenie mechaniczne urządzenia przez
wysypujący wkład barwiący, Wykonawca będzie zobowiązany do oczyszczenia urządzeń na
swój koszt, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego
telefonicznie, drogą elektroniczną lub faksem.
3. W przypadku oddania uszkodzonego urządzenia do autoryzowanego serwisu producenta,
o którym mowa w ust. 1, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
na czas naprawy urządzenie zastępcze o takich samych lub wyższych parametrach
i funkcjonalności na koszt Wykonawcy.
4. W przypadku trwałego uszkodzenia urządzenia, które wynikło na skutek używania
dostarczonego w ramach niniejszej umowy materiału, Wykonawca zobowiązany jest na swój
koszt i swoim staraniem do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego urządzenia
o takich samych lub wyższych parametrach (standardzie i funkcjonalności) lub zwrotu
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kosztów brutto zakupu nowego takiego samego urządzenia lub innego o takim samym lub
wyższym standardzie i funkcjonalności oraz takich samych lub lepszych parametrach,
w terminie do 10 dni po uzyskaniu opinii od autoryzowanego serwisu producenta,
o której mowa w ust. 1.
§ 8
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 %
kwoty brutto, określonej w § 2 umowy,
2) za opóźnienie w dostarczeniu zamówionych materiałów, w terminie o którym mowa
w § 3 ust. 7 umowy, w wysokości 50,00 zł za każdy dzień roboczy opóźnienia,
3) za opóźnienie w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmii, o których
mowa w ust. § 6 ust. 2 umowy w wysokości 50,00 zł za każdy dzień roboczy opóźnienia,
4) za opóźnienie w oczyszczeniu urządzenia, z przyczyn określonych w § 7 ust. 2 umowy,
w wysokości 0,3% kwoty brutto, określonej w § 2 umowy, za każdy dzień roboczy
opóźnienia,
5) za opóźnienie terminu dostarczenia nowego urządzenia lub innego, z przyczyn określonych
w § 7 ust. 4 niniejszej umowy w wysokości 50,00 zł za każdy dzień roboczy opóźnienia.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego, w wysokości 10 % kwoty brutto, określonej w § 2 umowy.
Strony dopuszczają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych Kodeksu cywilnego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
bez odrębnych wezwań i powiadomień.

§ 9
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, bez konsekwencji naliczenia kar umownych przez
Wykonawcę, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy.
2. Zamawiający ma także prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową, ofertą
Wykonawcy lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
2) jeżeli Wykonawca opóźnia się w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wskazanego
w umowie, pomimo wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu, z zastrzeżeniem,
iż wyznaczenie terminu nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych,
3) jeżeli Wykonawca zrealizował co najmniej 3 dostawy w sposób nierzetelny (błędy
w zakresie jakości, rodzaju, wydajności lub cen materiału itp.).
4) jeżeli łączna wysokość kar umownych, naliczonych Wykonawcy w związku
z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem niniejszej umowy, osiągnie
wysokość 10 % całkowitej wartości umowy brutto, wskazanej w § 2 umowy,
5) jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
a w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego.
3. Odstąpienie uzasadnione ziszczeniem się dyspozycji ust. 2 pkt 1-4 uważane będzie za
zawinione przez Wykonawcę i uprawniające Zamawiającego do naliczenia kar umownych.
4. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia
przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę tego odstąpienia.
5. W przypadku odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
Umowa obowiązuje na czas oznaczony, tj. od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.08.2020 r. lub do
wyczerpania kwoty określonej w § 2 umowy, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń
nastąpi wcześniej.
§ 11
1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych osobowych personelu
Zamawiającego wyznaczonego do wykonywania umowy.
2. Zakres powierzanych Danych obejmuje służbowe dane kontaktowe (imię i nazwisko,
stanowisko, adres e-mail, telefon) kadry pracowniczej i zarządzającej Zamawiającego.
3. Charakter przetwarzania określony jest rolą Wykonawcy wynikającą z realizacji Umowy,
a celem powierzenia przetwarzania Danych jest wyłącznie realizacja Umowy.
4. Czas trwania przetwarzania (gromadzenia, wykorzystywania, przesyłania, przechowywania,
katalogowania) Danych to czas obowiązywania umowy, z tym zastrzeżeniem że Wykonawca
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jest uprawniony przechowywać dane osobowe po wygaśnięciu umowy dodatkowo przez
okres, w którym mogą ujawniać się roszczenia związane z Umową lub przez okres zgodny
z obowiązującymi przepisami w celu wypełnienia obowiązku prawnego.
Obowiązkiem Wykonawcy jest:
1) przetwarzanie Danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie
Zamawiającego, chyba że obowiązek taki nakładają na Wykonawcę obowiązujące
przepisy prawa,
2) zgłaszanie Zamawiającemu wątpliwości co do legalności poleceń Zamawiającego,
3) uzyskanie uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego celem skorzystania z innego
podmiotu przetwarzającego (dalej jako podprzetwarzający). W takim wypadku na
podprzetwarzającego przechodzą obowiązki Wykonawcy określone w niniejszym
paragrafie Umowy,
4) stosowania wszelkich adekwatnych do poziomu ryzyka środków technicznych i
organizacyjnych zabezpieczających Dane osobowe na zasadach określonych w art. 32
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
5) ograniczenie dostępu do Danych wyłącznie do osób, których dostęp do Danych jest
niezbędny do realizacji Umowy,
6) uzyskania od osób biorących udział w przetwarzaniu zobowiązania do przestrzegania
tajemnicy, o ile osoby te nie są objęte obowiązkiem ustawowym do zachowania tajemnicy,
7) zapewnienia osobom upoważnionym do przetwarzania Danych odpowiednich szkoleń
z zakresu ochrony Danych Osobowych,
8) współdziałania z Zamawiającym przy analizie ryzyka przetwarzania i określaniu
odpowiednich środków ochrony danych, przy ocenie skutków dla ochrony danych
i następnie konsultacjach z organem nadzorczym, przy zawiadamianiu osób dotkniętych
naruszeniem ochrony danych,
9) współdziałania z Zamawiającym przy zgłaszaniu naruszeń danych. W szczególności
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o każdym
naruszeniu ochrony danych lub podejrzeniu takiego naruszenia, w tym
o nieupoważnionym dostępie do danych lub każdej innej sytuacji mogącej mieć wpływ na
poprawność przetwarzania lub bezpieczeństwo Danych. Wykonawca umożliwia
Zamawiającemu uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających oraz informuje
Zamawiającego o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia naruszenia. Powiadomienie
powinno być dokonane:
a. telefonicznie i dodatkowo e-mailowo, a na żądanie Zamawiającego również na piśmie,
b. nie później niż w ciągu 24 godzin od ujawnienia incydentu,
c. wraz z jednoczesnym przedłożeniem wszelkiej niezbędnej dokumentacji dotyczącej
naruszenia/incydentu, a na żądania Zamawiającego również dodatkowych
e-mailowych/pisemnych informacji, aby umożliwić Zamawiającemu spełnienie
obowiązku powiadomienia organu nadzoru.
10) udostepnienie Zamawiającemu wszelkich informacji oraz umożliwienie Zamawiającemu
przeprowadzenie kontroli w zakresie przetwarzania powierzonych Danych co do
zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego paragrafu
umowy,
11) po zakończeniu Umowy, w zależności od instrukcji Zamawiającego, usunięcie lub zwrot
Danych i usunięcie ich kopii, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego
przewidują inaczej.
Obowiązkiem Zamawiającego jest współdziałanie z Wykonawcą w wykonaniu postanowień
niniejszego paragrafu Umowy oraz udzielanie Wykonawcy wyjaśnień w razie zgłaszanych
wątpliwości co do legalności poleceń.
Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem
w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO lub postanowienia niniejszego
paragrafu umowy nakładają na Wykonawcę lub gdy działał poza zgodnymi z prawem
instrukcjami Zamawiającego lub wbrew tym instrukcjom. Wykonawca odpowiada
w szczególności za szkody spowodowane niezastosowaniem właściwych środków
bezpieczeństwa.
Celem realizacji Umowy, w tym wykazania spełnienia obowiązków, o których mowa w § 20
Umowy, Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie Danych osobowych kadry
pracowniczej i zarządzającej Wykonawcy. Zakres powierzanych Danych obejmuje służbowe
dane kontaktowe oraz dane pracownicze. Na zasadzie wzajemności i na warunkach

określonych w niniejszym paragrafie Umowy, Zamawiającego obowiązują takie same
obowiązki, jak obowiązki Wykonawcy wynikające z ust. 5 niniejszego paragrafu Umowy.
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

§ 12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, za
wyjątkiem ust. § 4 ust. 5 i § 5 ust. 5 niniejszej umowy.
Nieważność jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy nie wywołuje nieważności całej
umowy, zaś w miejsce postanowień nieważnych będą mieć zastosowanie przepisy prawa,
a w razie ich braku Strony uzgodnią takie nowe postanowienia, które pozwolą na
wykonywanie umowy zgodnie z jej celem i wspólnym zamiarem Stron, którym kierowały się
one w chwili zawierania umowy.
Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać przelewu praw i zobowiązań wynikających
z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności takiej
czynności wobec Zamawiającego.
Brak egzekwowania przez jedną ze Stron realizacji obowiązków drugiej Strony w czasie
obowiązywania niniejszej umowy nie będzie interpretowany jako zgoda na nie wykonywanie
postanowień umowy lub zmianę jej treści.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
Ewentualne spory Stron na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu
sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 1 egz. dla
Zamawiającego.

Załącznik stanowiący integralną część umowy:
- oferta Wykonawcy.

Wykonawca:

Zamawiający:

