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Egz. Nr ….. 

U M O W A Nr PZA.251.3.2020 

na dostawę konsolety nagraniowo – produkcyjnej wraz z osprzętem dla Polskiego Radia – 

Regionalnej Rozgłośni w Lublinie „Radio Lublin” S.A. 

zawarta w dniu .....................2020 r. w Lublinie pomiędzy: 

Polskim Radiem - Regionalną Rozgłośnią w Lublinie „Radio Lublin” S.A. z siedzibą                        

w Lublinie, 20 – 030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, płatnikiem VAT,  o numerze NIP: 

7120165888, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód  w Lublinie z siedzibą        

w Świdniku VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000130672, kapitał 

zakładowy: 1.217.300,00 zł (z czego wpłacono 1.217.300,00 zł), zwanym w treści umowy 

„Zamawiającym” reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu – Mariusza Deckerta, zgodnie               

z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik Nr 1, 

a  

             firmą………………………………………. z siedzibą w……, ul……………...…….wpisaną do 

rejestru prowadzonego przez ……………………… pod nr …………………… ,                                       

o wysokości kapitału zakładowego w kwocie ………………………………… zł, o numerze NIP: 

………………………………, REGON:............................,  tel.:……………………fax.: 

..................................., reprezentowaną przez: …..….. …………………………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą”, zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą 

Załącznik Nr 2. 

Reprezentanci Stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy oraz, że 

ich umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone. 

Strony oświadczają, iż niniejsza umowa została zawarta w wyniku zakończenia postępowania                      

o udzielenie zamówienia publicznego określonego jako „Dostawa konsolety nagraniowo – 

produkcyjnej wraz z osprzętem dla Radia Lublin S.A.”, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 214 000 euro, na podstawie art.  39 ustawy z dnia                           

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa konsolety nagraniowo – produkcyjnej wraz z osprzętem dla 

Radia Lublin S.A., spełniającej wymagania zawarte w „Opisie przedmiotu zamówienia”, 

stanowiącym integralną część umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że dostawa będąca przedmiotem umowy spełnia warunki określone 

przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia. 

3. W ramach obowiązków umownych Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszystkie czynności 

konieczne do wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz zasobami 

technicznymi i kadrowymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, przy 

zastosowaniu odpowiednich norm technicznych i branżowych. 

TERMIN WYKONANIA UMOWY  

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie do 10 tygodni od daty 

podpisania umowy. 
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SPOSÓB I MIEJSCE DOSTAWY 

§ 3 

1. Odbiór sprzętu i oprogramowania stanowiącego przedmiot umowy nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego. 

2. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do odbioru (protokół „Przyjęcia – 

przekazania”) i stwierdzenia  zgodności przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu 

zamówienia będą : 

- Wiesław Knieja 

- Fryderyk Faluszewski 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie powoduje zmiany umowy. 

Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie.  

§ 4 

Przekazanie sprzętu nastąpi na podstawie protokołu „Przyjęcia - przekazania”, zawierającego ocenę 

jego zgodności jakościowej z warunkami umowy. 

CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej cenie ofertowej określonej w załączniku do 

niniejszej umowy tj.: 

netto:  ………………………………. zł (słownie: ………………………….…złotych) plus 

podatek VAT …........................... zł (słownie: ............................................ złotych),              

brutto ………………………………..…zł  (słownie: …………………………….złotych). 

Należność za przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przelewem na rachunek bankowy, 

podany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury zgodnie                

z obowiązującymi przepisami. Faktura będzie wystawiona na adres: Polskie Radio – Regionalna 

Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A., ul. Obrońców Pokoju 2, 20 - 030 Lublin,            

NIP 712-01-65-888. 

2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego       

w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku 

rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu 

wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego                        

w wykazie podatników VAT. 

3. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół „Przyjęcia - przekazania” 

przedmiotu umowy, sporządzony i podpisany bez uwag. 

5. Zamawiający dopuszcza wystawianie i dostarczanie w formie dokumentów elektronicznych,             

w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106). 

6. Faktury w postaci dokumentów elektronicznych należy wysyłać do Zamawiającego na adres              

e-mail: halina.blasiak@radio-lublin.pl. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. 

adresu e-mail. 

mailto:halina.blasiak@radio-lublin.pl
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8. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie faktur ze strony Zamawiającego jest: Główna 

Księgowa Pani Halina Błasiak. 

9. Faktura wystawiona niezgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie zostanie przyjęta 

do realizacji.  

KARY UMOWNE 

§ 6 

1. W wypadku niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania przez Wykonawcę, jak 

również w razie odstąpienia od umowy w całości lub części przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego 

kary umownej w wysokości 30% kwoty umówionego wynagrodzenia brutto o którym mowa     

w § 5 ust.1. 

2. Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy tj. za opóźnienie w wykonaniu dostawy oraz 

przekroczenie terminów określonych w § 2 i § 9 ust.1 umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

dzień opóźnienia.  

3. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% całkowitej wartości umowy, o której 

mowa w § 5 ust. 1, Zamawiający może w każdej chwili odstąpić od umowy, a Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wynikającej z długości okresu opóźnienia, 

liczonego w dniach. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę w wysokości 30% całkowitej wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1. 

5. W sytuacji, gdy kary umowne, przewidziane w umowie, nie pokrywają szkody, Stronom 

przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z kwoty wynagrodzenia umownego 

przysługującego Wykonawcy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty naliczonych kar 

umownych, pod rygorem potrącenia. 

RĘKOJMIA 

§ 7 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 24 miesiące od dnia podpisania Protokołu  

„Przyjęcia - przekazania”, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy 

w przypadku niewykonania przez niego zobowiązań umownych w tym zakresie, po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego na piśmie terminu do usunięcia, bez kontroli sądu. 

3. Koszt usunięcia wad, o których mowa w ust. 2, Zamawiający będzie pokrywał  

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi zarówno za wady, o których 

Zamawiający wiedział w chwili odbioru przedmiotu umowy jak i za wady ujawnione                            

w terminie, o którym mowa w ust.1. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 8 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% wynagrodzenia umownego wraz               

z podatkiem VAT, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 
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2. Strony zgodnie stwierdzają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione 

przez Wykonawcę przed zawarciem niniejszej umowy w formie ……………………………….. 

3. Z wniesionej przez Wykonawcę całkowitej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy: 

a) 70% zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń końcowego 

protokołu odbioru przedmiotu umowy; 

b) 30% pozostaje w dyspozycji Zamawiającego przez okres rękojmi za wady i zostanie 

zwrócone w ciągu 15 dni po jej upływie. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy na pokrycie roszczeń Zamawiającego             

w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

5. Przez należyte wykonanie umowy Zamawiający rozumie w szczególności obniżoną jakość 

wykonania przedmiotu umowy, stwierdzone nieprawidłowości w wykonaniu postanowień 

umowy lub wystąpienie jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych. 

6. Zabezpieczenie to będzie wymagalne w przypadku nie wywiązywania się z postanowień 

umowy. Wymagalne – po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości              

i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 9 

1. Jeżeli przekazany Zamawiającemu przedmiot umowy będzie miał wady, Zamawiający ma 

prawo żądać ich usunięcia wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin                    

z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie poprawek. 

2. W przypadku usunięcia stwierdzonych wad Strony uznają, iż przedmiot umowy zostaje 

wykonany w dniu przekazania przedmiotu umowy wolnego od wad. Zamawiający sporządza 

wówczas protokół  „Przyjęcia-przekazania”, stwierdzający, iż przedmiot umowy jest wolny od 

wad. 

3. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich 

usunąć w czasie odpowiednim, albo też gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może wedle swego wyboru od umowy 

odstąpić w całości lub w części albo żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.  

4. Opisane w ust. 1 i 3 uprawnienia powstają, gdy wada ujawni się w terminie roku od dnia 

dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy. Zamawiający traci wymienione uprawnienia, 

jeżeli nie zawiadomi Wykonawcy  o wadzie w terminie 14 dni roboczych od jej wykrycia.    

5. Niezależnie od podstaw odstąpienia od umowy przewidzianych w przepisach prawa, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 45 dni od jej zawarcia. W szczególności 

Zamawiający może odstąpić od umowy w wypadkach, w których Wykonawca nie przystąpi do 

realizacji umowy lub będzie ją wykonywał w sposób nieprawidłowy. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych 

przewidzianych  w § 6 w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu dostawy. 

7. Zamawiający może wykonać uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa               

w niniejszym paragrafie oraz w § 6 w terminie 2 tygodni od uzyskania wiadomości                    

o zaistnieniu okoliczności będącej podstawą odstąpienia.  W razie odstąpienia od umowy            

z powodu wad przedmiotu umowy Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakiejkolwiek części 

wynagrodzenia.  

8. Niezależnie od prawa określonego w ustępach poprzedzających Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

10. Odstąpienie od umowy musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i powinno zawierać 

uzasadnienie. Za datę pisemnego zawiadomienia stron przyjmuje się doręczenia pisma osobiście 

stronie lub doręczenie listem poleconym. W przypadku nieodebrania korespondencji za datę 

doręczenia listu poleconego przyjmuje się datę jego nadania. 

11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w płatności za przedmiot 

umowy. 

KOOPERANCI (PODWYKONAWCY) 

§ 10 

1. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego 

powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było 

następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez 

jego kooperantów (podwykonawców). 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonywania zamówienia podwykonawcom, 

wyłącznie w zakresie określonym w złożonej ofercie. 

3. Zlecenie przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

względem Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia            

i zaniedbania podwykonawców tak jak za własne działania, uchybienia, zaniedbania oraz jego 

pracowników i osób, którymi się posługuje. 

OCHRONA DANYCH OSBOWYCH 

§ 11 

1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 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: Rozporządzenie lub RODO),  Strony ustalają, iż w związku z zawarciem                       

i realizacją niniejszej umowy będę wzajemnie przetwarzać dane osobowe osób uczestniczących 

w zawarciu i realizacji niniejszej umowy. Żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych 

w celu innym niż zawarcie i realizacja niniejszej umowy.  

2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w ust. 1 zapoznały się i dysponują 

informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez drugą Stronę na potrzeby 

realizacji niniejszej umowy, określonymi w ust. 3.  

3. Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO, Strony informują, iż: 

1) Nadawca z siedzibą w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju 2, 20 - 030 Lublin, jest  administratorem 

danych osobowych w odniesieniu do osoby/osób ze strony Operatora; 

2) Operator z siedzibą ……………….. informuje, iż jest administratorem danych osobowych 

w odniesieniu do osoby/osób ze strony Nadawcy. 

3) Dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy przetwarzane są na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy, a w przypadku 

reprezentantów Stron niniejszej umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz 

odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO, w celu związanym z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, a także w celu 

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji 

niniejszej umowy. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą również na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów rachunkowo - podatkowych). 
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4) Źródłem pochodzenia danych osobowych są wzajemnie wobec siebie Strony niniejszej 

umowy. Kategorie odnośnych danych osobowych zawierają w sobie dane osobowe 

określone w niniejszej umowie lub inne dane kontaktowe niezbędne do realizacji niniejszej 

umowy. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez Strony przez okres realizacji niniejszej umowy,                   

a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-

podatkowych. Okresy te mogą zostać przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

6) Osoby wymienione w ust. 3 pkt 3) posiadają prawo do: 

− dostępu do treści swoich danych osobowych; 

− sprostowania swoich danych osobowych; 

− usunięcia swoich danych osobowych; 

− ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

− przenoszenia swoich danych osobowych; 

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; 

w sytuacjach ściśle określonych w przepisach RODO. Wskazane uprawnienia można 

zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 3 pkt 8). 

7) Niezależnie od w/w uprawnień osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

8) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych 

osobowych można kontaktować się: 

a) z ramienia Nadawcy mailowo, pod adresem iod@radio-lublin.pl, a także pocztą tradycyjną 

pod adresem ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony 

Danych”; 

b) z ramienia Operatora mailowo, pod adresem ………….., a także pocztą tradycyjną pod 

adresem; 

9) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji niniejszej Umowy, ich 

niepodanie może uniemożliwić jej zawarcie lub realizację. 

10) Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji. 

11) Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej z zastrzeżeniem, że jeżeli przekazanie takie okaże się konieczne dla realizacji 

niniejszej umowy, może mieć miejsce wyłącznie po pisemnym powiadomieniu drugiej Strony 

oraz z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń wskazanych w art. 46 RODO. 

12)  Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy administracji publicznej, jeżeli obowiązek 

udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa; podmioty świadczące usługi 

prawne na rzecz Stron oraz inne podmioty świadczące usługi na zlecenie Stron w zakresie oraz 

celu zgodnym z niniejszą umową. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12 

Za ostateczny termin wykonania umowy uważa się datę dokonania odbioru przedmiotu umowy, 

potwierdzonego  protokołem „Przyjęcia - przekazania”, o którym mowa w § 4. 

mailto:iod@radio-lublin.pl
mailto:iodo@kowr.gov.pl
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§ 13 

1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej Umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że  

wprowadzenie takich zmian Zamawiający przewidział w ust. 2 i 3. 

2.   Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogą dotyczyć wyłącznie: 

− możliwości przedłużenia umowy gwarancyjnej, której warunki zawiera „Opis przedmiotu 

zamówienia” stanowiący Załącznik Nr 3 do umowy. 

3. Ponadto termin zakończenia prac określonych w niniejszej umowie może ulec przesunięciu                        

z powodu: 

1) okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy; 

2) siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy; 

3) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie ma obowiązku rozpatrywania wniosku o przedłużenie terminu wykonania 

umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od zaistnienia okoliczności, o których 

mowa w ust. 3 pkt 1) i 2), nie przedłoży szczegółowego wniosku wraz z uzasadnieniem                              

o przedłużenie terminu wykonania umowy. 

5. Zmiana terminu wykonania umowy dokonywana jest w formie aneksu do umowy podpisanego 

przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

6. Siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia występujące 

po zawarciu umowy, uniemożliwiające należyte wykonanie przez Stronę jej obowiązków,                   

w szczególności takie jak katastrofy naturalne, wojny, ataki terrorystyczne, epidemie. 

7. Strony zawierając umowę mają świadomość, że w dniu 13 marca 2020 r. ogłoszono                                      

w Rzeczpospolitej Polskiej  stan  zagrożenia  epidemicznego,  a  w  dniu  20  marca               

2020  r.  stan  epidemii  w  związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

8. Wykonawca oświadcza, że składając ofertę, a następnie zawierając Umowę, uwzględnił stan 

epidemii, o którym mowa w ust. 7 a także regulacje prawne i ograniczenia z niego wynikające. 

9. Powyższe oświadczenia nie wyłączają możliwości powołania się na okoliczności związane                    

z epidemią SARS-CoV-2  jako zdarzenia siły wyższej, w sytuacji: 

1) gdy rozwój epidemii dotknie którąkolwiek ze Stron w stopniu zwiększonym aniżeli             

w chwili złożenia oferty, lub 

2)  wprowadzenia nowych regulacji prawnych związanych ze stanem epidemii - jeżeli 

zmienione okoliczności lub regulacje prawne mają wpływ na realizację Umowy. 

10. Ciężar wykazania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 9 oraz ich wpływu na 

realizację Umowy obciąża Stronę, która się na nie powołuje. 

§ 14 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem 

nieważności wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony. 

2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie  

o zmianie adresu swojej siedziby lub adresu dla dokonywania doręczeń. W przypadku braku 

takiej informacji wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres Wykonawcy wskazany                        

w niniejszej umowie będą uznawane za doręczone. 

§ 15 

      Strony zgodnie ustalają, że wszelkie kwestie sporne, wynikające z wykonania niniejszej 

umowy, Strony będą starały się rozwiązać w drodze negocjacji. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia 
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zaistnienia kwestii spornej, negocjacje nie przyniosą rezultatu, spór zostanie poddany pod 

rozstrzygnięcie sądu, którym będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 16 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego 

oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843               

z póżn. zm.). 

§ 17 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: 

Egz. Nr 1 i 2 – dla Zamawiającego; 

Egz. Nr 3 – dla Wykonawcy. 

Załączniki do umowy: 

Załącznik Nr 1 - Kopia odpisu z rejestru przedsiębiorców Zamawiającego; 

Załącznik Nr 2 - Kopia odpisu z rejestru przedsiębiorców Wykonawcy; 

Załącznik Nr 3 - Kopia Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 1 do SIWZ); 

Załącznik Nr 4 - Kopia oferty Wykonawcy; 

Załącznik Nr 5 - Protokół przyjęcia – przekazania przedmiotu zamówienia. 

 

 ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 


