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Wzór umowy nr 14/D115/2022 
 

W dniu …................ 2022 r. w Warszawie, pomiędzy: 

Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie  

Przedmieście 26/28, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, nr REGON: 000001258, zwanym dalej 

„Kupującym”, reprezentowanym przez dr hab. Bartosza Kontnego prof. ucz., Dziekana Wydziału 

Archeologii działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora UW nr ………………………………… 

a  

……………………………………………………………………………………….. 

 

zwanym dalej „Sprzedawcą”, reprezentowanym przez: ………………………………………………  

wypis z organizacji/ wpisu/ właściwego rejestru stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

- zwanymi dalej odrębnie „Stroną”, a łącznie „Stronami”, 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie podstawowym nr 14/D115/2022, 

została zawarta umowa, dalej „Umowa”, o następującej treści: 

§ 1  

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostarczenie Kupującemu przez Sprzedawcę samochodu 

dostawczego wyposażonego do obsługi zestawu do skanowania laserowego terenu i płytkich 

zbiorników wodnych z powietrza, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 

nr 2 do Umowy oraz ofertą Sprzedawcy, stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy, zwanego dalej 

również jako „Przedmiot Umowy”. 

2. Dostarczony Przedmiot Umowy posiadać będzie oprócz wyposażenia wymienionego w załączniku 

nr 2 do Umowy także wyposażenie nie gorsze niż w standardowej, dostępnej w sprzedaży, wersji 

danego modelu. 

3. Sprzedawca zobowiązany jest do montażu wyposażenia niewystępującego w wersji standardowej,                      

a wymaganego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zaoferowanego w złożonej przez 

Sprzedawcę ofercie. 

4. Przedmiot Umowy współfinansowany jest w ramach Działania 4.2 Rozwój Nowoczesnej 

Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr projektu: 

POIR.04.02.00-00-D006/20 Umowa o dofinansowanie nr POIR.04.02.00-00-D006/20-00 z dnia 

28.12.2020 r. 

5. Kupujący nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1  

pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r.  

poz. 1710 ze zm.), dalej „Ustawa”.  
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§ 2   

1. Sprzedawca zobowiązany jest: 

1) do ścisłej współpracy z Kupującym przy realizacji Umowy; 

2) do pozostawania w kontakcie z Kupującym oraz udzielania mu wszelkich żądanych informacji 

dotyczących realizacji Umowy; 

3) niezwłocznie, na piśmie, informować Kupującego o wszelkich okolicznościach mogących mieć 

wpływ na jakość lub terminowość realizacji zamówienia lub okolicznościach mogących 

utrudnić realizację Umowy; 

4) do zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów i informacji, w posiadanie których wszedł                

w związku z wykonywaniem Umowy. 

2. Kupujący zobowiązany jest: 

1) do współpracy ze Sprzedawcą przy realizacji Umowy; 

2) do pozostawania w kontakcie ze Sprzedawcą oraz udzielania mu wszelkich informacji 

niezbędnych do realizacji Umowy; 

3) do wypłaty wynagrodzenia za należycie zrealizowany Przedmiot Umowy. 

3. Sprzedawca oświadcza, że wykonanie Przedmiotu Umowy leży w zakresie jego możliwości i nie 

istnieją żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić 

jego wykonanie. 

4. Sprzedawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, przy pomocy których wykonuje 

Umowę, jak za własne działania i zaniechania. Sprzedawca nie może zwolnić się od 

odpowiedzialności względem Kupującego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie Umowy przez Sprzedawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań wobec Sprzedawcy przez jego kooperantów, poddostawców                                        

i podwykonawców. 

5. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazywania Kupującemu wszelkich informacji mających wpływ 

na realizację Umowy oraz do niezwłocznego udzielania odpowiedzi w formie pisemnej na zgłaszane 

przez Kupującego wezwania dotyczące realizacji Umowy. 

§ 3  

1. Dostawa Przedmiotu Umowy zostanie zrealizowana w terminie ………… miesięcy od dnia podpisania 

Umowy, tj. do dnia ……………… 

2. Umowę uważa się za wykonaną z dniem podpisania przez Kupującego bez zastrzeżeń protokołu 

odbioru Przedmiotu Umowy. 

3. Sprzedawca dostarczy Przedmiot Umowy do siedziby Kupującego lub w inne wskazane przez 

Kupującego miejsce na terenie m.st. Warszawy na koszt i ryzyko Sprzedawcy. Dokładny termin 

dostawy i miejsce dostawy zostaną ustalone przez Strony w ramach kontaktów roboczych na nie 

mniej niż 4 dni robocze przed proponowanym terminem dostawy. 

4. Dostawa może odbyć się w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00.  
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5. Określenie „dni robocze” użyte w niniejszej Umowie oznacza dni od poniedziałku do piątku, 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, świąt oraz dni wolnych określonych zarządzeniem 

Rektora UW. 

6. Sprzedawca oświadcza, iż dostarczony Przedmiot Umowy wolny jest  od wad prawnych i fizycznych, 

spełnia  warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia, jest nowy i nieużywany, został wobec 

niego przeprowadzony tzw. „przegląd zerowy” oraz  jest wyposażony w wymaganą dokumentację, 

w tym w szczególności: kartę pojazdu, dowód rejestracyjny, książkę gwarancyjną, pełną instrukcję 

obsługi w języku polskim, wyciąg ze świadectwa homologacji oraz rejestru przeglądów okresowych, 

świadectwa homologacji i instrukcje w języku polskim wszelkiego zamontowanego w pojeździe 

wyposażenia, a także, jeżeli w stosunku do danego elementu wyposażenia jest to konieczne, 

dokumenty potwierdzające przeprowadzenie wymaganego przepisami przeglądu i dopuszczenia do 

użytkowania oraz dane adresowe autoryzowanych stacji obsługi świadczących naprawy 

gwarancyjne. 

7. Prawo własności Przedmiotu Umowy przechodzi na Kupującego z chwilą podpisania przez 

Kupującego bez zastrzeżeń protokołu odbioru, w którym potwierdza się jego odbiór. Podpisanie 

protokołu odbioru bez zastrzeżeń nie wyłącza dochodzenia przez Kupującego roszczeń z tytułu 

nienależytego wykonania Umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad Przedmiotu Umowy 

przez Kupującego po dokonaniu odbioru. 

8. Ryzyka utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy przechodzą na Kupującego z chwilą 

przeniesienia jego własności, co oznacza, iż do tej chwili wszelkie ryzyka związane z wykonaniem 

dostawy, w tym w szczególności utratą lub uszkodzeniem Przedmiotu Umowy, obciążają 

Sprzedawcę. 

9. Z czynności odbioru Przedmiotu Umowy sporządzony zostanie protokół, w którym Kupujący  

potwierdzi zgodność wykonania dostawy z niniejszą Umową, wyszczególniając numer VIN. 

10. W przypadku stwierdzenia wad Przedmiotu Umowy, w szczególności jego niezgodności z niniejszą 

Umową, uszkodzeń, braku wymaganych dokumentów, Kupujący odmówi przyjęcia dostawy. 

Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia  przedmiotu Umowy wolnego od wad w terminie  

7 dni od dnia zgłoszenia wad przez Kupującego. Zgłoszenie wad następuje przez ich odnotowanie w 

protokole odbioru.  

§ 4   

1. Z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy Sprzedawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ……… zł brutto 

(słownie: …………), w tym:   

1) kwota netto ………………….. zł (słownie), 

2) podatek VAT ………………….. zł (słownie). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty, opłaty i wydatki, które 

Sprzedawca zobowiązany jest ponieść w związku z prawidłową realizacją Umowy. 

3. Kupujący będzie regulować należność przelewem z rachunku bankowego Kupującego na rachunek 

bankowy Sprzedawcy nr ……………………………………………………….. na podstawie faktury wystawionej w 

ciągu 7 dni od dnia podpisania przez Kupującego protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 
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4. Kupujący zrealizuje prawidłowo wystawioną fakturę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 

5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego 

Kupującego kwotą płatności. 

6. W przypadku niedostarczenia przez Sprzedawcę faktury, konsekwencje późniejszej wypłaty 

obciążają wyłącznie Sprzedawcę. 

7. Sprzedawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i 

usług. 

8. Sprzedawca potwierdza, iż wskazany przez niego w  ust. 3 rachunek bankowy jest zawarty i 

uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od 

podatku od towarów i usług (Dz. U z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.), prowadzonym przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej. 

9. Sprzedawca bez pisemnej zgody Kupującego nie może przenieść wierzytelności wynikających z  

Umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń wierzytelności własnych z wierzytelnościami 

Kupującego. Potrącenie lub przeniesienie wierzytelności dokonane bez uprzedniej pisemnej zgody 

Kupującego są dla Kupującego bezskuteczne. 

10. W przypadku Sprzedawców wspólnie wykonujących Umowę w sprawie zamówienia publicznego 

wszelkie rozliczenia będą przez Kupującego prowadzone wyłącznie z pełnomocnikiem konsorcjum. 

W przypadku Sprzedawców tworzących konsorcjum ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o 

„Sprzedawcy” należy przez to rozumieć pełnomocnika konsorcjum.  

§ 5  

(Jeżeli dotyczy) 

1. Kupujący nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Sprzedawcę kluczowych części 

zamówienia. Sprzedawca wskaże części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i poda firmy podwykonawców. Wykaz podwykonawców stanowi załącznik nr 4 

do Umowy.  

2. Pozostałą część Przedmiotu Umowy Sprzedawca wykona siłami własnymi. 

3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Sprzedawca odpowiada 

za działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne.  

4. W trakcie realizacji Umowy Sprzedawca może zmieniać podwykonawców. Zmiana podwykonawcy 

wymaga pisemnej zgody Kupującego pod rygorem odstąpienia od Umowy. W przypadku zmiany 

podwykonawcy, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Sprzedawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

§ 6  

1. Sprzedawca udziela na dostarczony Przedmiot Umowy, w tym na wszelkie zamontowane 

wyposażenie, gwarancji:  

1) ogólnej ………..  kilometrów na okres …….. miesięcy. 

2) na powłoki lakiernicze na okres ……. miesięcy. 
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3) na perforację nadwozia na okres ……. miesięcy. 

2. Pod pojęciem gwarancji ogólnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1), rozumieć należy gwarancję na 

podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne przedmiotu Umowy. Termin gwarancji,                         

o których mowa w ust. 1 rozpoczyna swój bieg z chwilą podpisania protokołu odbioru Przedmiotu 

Umowy. 

3. Wszelkie naprawy gwarancyjne wykonywane będą nieodpłatnie w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

roboczych, a jedynie w należycie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.                    

W przypadku braku możliwości dokonania naprawy Sprzedawca wymieni Przedmiot Umowy na 

nowy, wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 8 tygodni od dnia zgłoszenia przez Kupującego 

usterki. Koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza siedzibą Kupującego ponosi 

Sprzedawca.  

4. Sprzedawca przekaże Kupującemu dane adresowe autoryzowanych stacji obsługi świadczących 

naprawy gwarancyjne w dniu odbioru Przedmiotu Umowy. 

5. Niezależnie od udzielonej gwarancji Sprzedawca udziela Kupującemu rękojmi na okres 24 miesięcy. 

Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

6. Jeżeli Przedmiot Umowy nie może poruszać się samodzielnie, Sprzedawca zobowiązany jest 

zapewnić na swój koszt i ryzyko jego transport do autoryzowanej stacji obsługi w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni od dnia zgłoszenia usterki przez Kupującego, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Jeżeli usterka uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się Przedmiotu Umowy zaistnieje podczas 

podróży, Sprzedawca zobowiązany jest zapewnić na swój koszt i ryzyko jego transport do 

autoryzowanej stacji obsługi w terminie nie dłuższym niż 3 godziny od chwili zgłoszenia usterki przez 

Kupującego oraz zapewnić możliwość dokończenia podróży przez osoby znajdujące się w 

Przedmiocie Umowy w chwili wystąpienia usterki. Jeżeli naprawa będzie dokonywana poza 

granicami Warszawy, Sprzedawca po jej wykonaniu zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot Umowy 

do siedziby Kupującego, chyba że Kupujący postanowi inaczej.  

8. Wszelkie reklamacje Kupujący może wnosić bezpośrednio do Sprzedawcy albo zgłaszać je do 

autoryzowanych stacji obsługi, o których mowa w ust. 4. Reklamację zgłoszoną do autoryzowanej 

stacji obsługi uważa się za zgłoszoną do Sprzedawcy. 

9. Utrata przez Kupującego dokumentu gwarancyjnego nie powoduje utraty uprawnień z tytułu 

gwarancji. 

10. Niezależnie od postanowień ust. 1 – 9, Przedmiot Umowy objęty będzie standardową gwarancją 

producenta na takich samych warunkach i zasadach jak standardowa wersja. Jeżeli postanowienia 

ust. 1 – 9 są korzystniejsze od warunków gwarancji standardowej, stosuje się w tym zakresie 

postanowienia Umowy, z tym że bieg gwarancji standardowej rozpoczyna się zawsze zgodnie  

z ust. 2 zdanie 2. 

§ 7  

1. Jednostką organizacyjną Uniwersytetu Warszawskiego odpowiedzialną za koordynację wykonania 

Umowy po stronie Kupującego jest Wydział Archeologii UW. 
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2. Do nadzoru nad realizacją Umowy Kupujący wyznacza pracownika jednostki organizacyjnej 

wskazanej wyżej, którym jest: …………., nr tel. ………………, adres e-mail: …………… 

3. Ze Strony Sprzedawcy do bieżących kontaktów we wszystkich sprawach związanych z 

wykonywaniem Umowy upoważniony/a jest ……………………………………………., (email: ……............. , tel. 

…………….) z którym Kupujący zobowiązuje się współdziałać. 

4. Jako podstawową formę kontaktu Strony ustalają korespondencję prowadzoną drogą elektroniczną 

oraz kontakt telefoniczny.  

5. Zmiana osób upoważnionych w Umowie do kontaktów nie stanowi zmiany treści Umowy. Każda ze 

Stron może jednostronnie dokonać zmian w zakresie danych teleadresowych oraz osób 

upoważnionych do kontaktów, zawiadamiając niezwłocznie o tym na piśmie drugą Stronę. Zmiana 

staje się skuteczna z chwilą doręczenia zawiadomienia. 

6. Adresem Sprzedawcy dla doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z Umową jest: 

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

W przypadku zmiany adresu do korespondencji Sprzedawca ma obowiązek bezzwłocznie 

poinformować Kupującego o tym fakcie.  

§ 8  

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną za: 

1) zwłokę w terminowym realizowaniu Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki; 

2) zwłokę w usunięciu wad lub dostarczeniu Przedmiotu Umowy wolnego od wad stwierdzonych 

przy odbiorze w odniesieniu do terminu wyznaczonego przez Kupującego – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki; 

3) niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, za które odpowiada Sprzedawca, skutkujące 

odstąpieniem od Umowy przez Kupującego – w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy. 

2. Sprzedawca może obciążyć Kupującego karą umowną za odstąpienie od Umowy przez 

Sprzedawcę z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Kupującego z 

przyczyn, za które odpowiada Kupujący - w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa 

w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

4. Sprzedawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z bieżących należności bez osobnego 

wezwania do zapłaty. O ile kary nie zostaną potrącone z bieżących należności Sprzedawcy, zostaną 

zapłacone na podstawie odrębnego wezwania do zapłaty. 

5.      Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakie Strona może naliczyć drugiej Stronie, nie może 

przekroczyć 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy. 
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6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Sprzedawcy z wykonania Umowy. 

§ 9 

1. Kupujący może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy: 

1) wszczęto w stosunku do Sprzedawcy postępowanie likwidacyjne lub egzekucyjne, 

2) Sprzedawca wykonuje Umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje 

terminów określonych w Umowie, lub nie przestrzega obowiązujących przepisów prawa i nie 

przystępuje do właściwego wykonania Przedmiotu Umowy, pomimo pisemnego wezwania 

przez Kupującego do działania zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy. 

3) Sprzedawca opóźnia się z realizacją zamówienia powyżej 14 dni, 

4) Przedmiot Umowy nie spełnia warunków technicznych. 

2. Kupujący niezależnie od przyczyn określonych w ust. 1 może odstąpić od Umowy bez wyznaczania 

dodatkowego terminu, jeżeli: 

1) zwłoka w realizacji przedmiotu Umowy przekracza 30 dni; 

2) zwłoka w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 10 Umowy przekracza 14 dni. 

3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Kupujący bez podania przyczyny 

odmawia odbioru zamówionego Przedmiotu Umowy. 

4. Jeżeli Sprzedawca realizuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, 

Kupujący może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni 

termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Kupujący może, zgodnie z przepisami 

Kodeksu cywilnego od Umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalszą realizację dostawy 

innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Sprzedawcy. 

5. Stosownie do postanowień art. 456 ust. 1 pkt 1 Ustawy 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 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Kupujący 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

W tym przypadku Sprzedawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za wykonaną część Umowy. 

6. Odstąpienie przez Kupującego od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 5 nie uprawnia Sprzedawcy 

do obciążenia Kupującego karą umowną, o której mowa jest w § 8 ust. 2 Umowy. 

7. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, 

pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone                               

w  terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia od Umowy. 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

2. Kupujący dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie, które będą mogły być dokonane 

z powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy lub w 

przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji powodujących konieczność: 
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1) zmiany danych identyfikacyjnych Sprzedawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy), 

2) zmiany podwykonawcy, 

3) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji Umowy. 

3. Poza przypadkami opisanymi w ust. 2 niniejszego paragrafu, Kupujący dopuszcza zmiany 

postanowień Umowy w sytuacjach przewidzianych art. 455 Ustawy. 

4. Niedopuszczalna jest zmiana istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy, z wyjątkiem przypadków przewidzianych                    

w Ustawie. 

§ 11 

1. Przetwarzanie danych osobowych Sprzedawcy, jego reprezentantów, pełnomocników oraz 

członków organów Sprzedawcy, wskazanych w Umowie, odbywa się na zasadach określonych  

w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych). 

2. Sprzedawca niniejszym potwierdza, iż zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania jego 

danych osobowych, ujętą w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

3. Sprzedawca niniejszym potwierdza, iż umożliwi osobom wskazanym w ust. 1 zapoznanie się  

z informacją dotyczącą przetwarzania ich danych osobowych. 

§ 12 

1. Wszelkie spory wynikłe z Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku 

gdy to nie będzie możliwe spory będą rozstrzygały sądy właściwe miejscowo dla siedziby 

Kupującego. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednie przepisy, m.in. ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Kupującego i jeden 

dla Sprzedawcy. 

§ 13 

Umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt. 1  Ustawy. 

Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 

Załącznik nr 1 – odpis KRS lub inny dokument; 

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia; 

Załącznik nr 3 – oferta Sprzedawcy; 

Załącznik nr 4 – wykaz podwykonawców (jeżeli dotyczy). 
 

     Kupujący                                                                                                   Sprzedawca 

Sprawdzono pod względem formalnoprawnym
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