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(wzór umowy) 

 

 

 

UMOWA nr … 

 

 

zawarta w Krakowie w dniu ……… 2018 r. pomiędzy: 

 

 

Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, 

wpisanym do Rejestru Instytutów Naukowych pod nr …, NIP: …, zwanym w dalszej części 

umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

1. ........................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................... 

 

 

a firmą 

.................................... z siedzibą w .............................................. 

Adres do korespondencji: ........................................., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 

pod Nr ................ w Sądzie Rejonowym ………………., ….Wydział Gospodarczy,  

NIP: ..............;  REGON  ................; Kapitał zakładowy....(o ile dotyczy),  

nr telefonu/fax............................, e-mail:…………………….. zwaną dalej Wykonawcą 

reprezentowanym przez:   

 

1. .......................................................   -  .................................................. 

2. .......................................................   -  .................................................. 
 

lub 

Przedsiębiorcą ................................................, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej RP, prowadzącym firmę: ………………….. 

............................................, pod adresem ........................................ Adres do korespondencji: 

………………….., NIP: …………….., REGON: ………., nr tel/fax ………, e-mail:…………, 

zwanym dalej Wykonawcą **. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym nr IF/ZP-06/2018 – Zakup i dostawa odczynników i produktów 

laboratoryjnych do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 – cz. III, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 

Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zmianami) została zawarta umowa następującej treści: 
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§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest Zakup i dostawa odczynników i produktów laboratoryjnych do 

Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 (zwanych dalej „towarem” 

bądź „produktem”) w Pakietach: 

Nr … – ………….. 

Nr … – ………….. 

2.  Szczegółowy wykaz towaru, jego ilość i cena zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy. 

3.  Strony oświadczają, że Zamawiający udostępnił na własnej stronie internetowej formularz 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierający między innymi istotne dla 

Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy, oraz że są one wprowadzone do 

niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty zawierające specyfikację 

oraz oferta, stanowią integralną część umowy. 

 

§ 2 

1. Strony postanawiają, że za zrealizowanie całości przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 i 

2 umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w maksymalnej kwocie …… zł 

brutto (słownie: …………………………………………………………….. ), w tym za Pakiet 

Nr … - …… zł brutto; Pakiet Nr … - ……….. zł brutto. Kwota netto wynosi: ………………… 

zł. 

2. Kwota wynagrodzenia za przedmiot umowy (w tym także poszczególnych Pakietów) nie może 

ulec zwiększeniu w stosunku do wartości określonej w ust. 1 powyżej w trakcie obowiązywania 

umowy, z zastrzeżeniem § 11. 

3. Strony postanawiają, że rozliczenie za dostarczony towar odbywać się będzie na podstawie 

faktur określających poszczególne pozycje i ilość dostarczonego towaru, z wyszczególnieniem 

podatku VAT. 

4. Zapłata za dostarczony towar nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy, wskazane na 

fakturze w terminie do …..** dni kalendarzowych liczonych od dnia dostarczenia faktury do 

Zamawiającego. Za datę zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Cena towaru oprócz jego wartości oraz kosztów opakowania, transportu, ubezpieczenia  

i wyładunku w magazynie Zamawiającego obejmuje wszelkie należności, w tym podatek VAT. 

 

            § 3.* 

1. Wykonawca oświadcza, że nie zamierza / zamierza powierzyć podwykonawcom realizację 

przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, w części dotyczącej 

….…………… . 

2. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie przez Wykonawcę podwykonawcom realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, w części 

dotyczącej…….………….. .  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców oraz ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własne. 

 

§ 4 

1. Realizacja zakupów (dostawa) odbywać się będzie sukcesywnie przez okres trwania umowy, 

każdorazowo na podstawie zamówienia pisemnego, faxem lub e-mailem sporządzonego przez 
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Zamawiającego, określającego rodzaj i ilość towaru, w terminie do .....** dni roboczych od 

złożenia zamówienia. 

2. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Zamawiającego  

      -   pod względem formalnym i rachunkowym…………………………… 

      -   pod względem merytorycznym…………….. 

3. Osoba odpowiedzialna za realizacje umowy ze strony Wykonawcy 

………………………………. tel. ……………………. 

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu nie wymaga zmiany umowy 

w formie aneksu, wystarczające będzie pisemne zgłoszenie o zmianie przesłane drugiej stronie 

umowy. 

5. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dokonywania zmian ilościowych przedmiotu 

zamówienia w ramach poszczególnych Pakietów, do wysokości kwoty wynagrodzenia brutto 

(danego Pakietu) za umowę, o którym mowa w § 2 umowy. 

 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że towar dostarczony w ramach umowy jest wolny od wszelkich wad i 

spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo Polskie oraz przez prawo Unii 

Europejskiej w tym zakresie, każdy towar oznaczony jest znakiem CE ( jeśli dotyczy ) oraz 

posiada wszelkie atesty (certyfikaty), zezwolenia dla towaru, dla których są one wymagane, 

oraz zobowiązuje się do ich przedstawienia na żądanie Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru dopuszczonego do obrotu i używania na 

terenie Polski w oryginalnych opakowaniach producenta, których koszt jest wliczony w cenę 

towaru. 

3. Każde opakowanie jednostkowe towaru zawierać będzie nazwę towaru, nazwę producenta, nr 

serii, datę ważności. 

4. Każdorazowe dostarczenie przedmiotu zamówienia winno zawierać: 

a/ ulotki w języku polskim lub języku angielskim (za zgodą Zamawiającego), zawierające 

wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje (jeśli dotyczy); 

b/ instrukcje w języku polskim lub języku angielskim (za zgodą Zamawiającego) dotyczące 

magazynowania i przechowywania przedmiotu umowy oraz znak CE (jeśli dotyczy). 

5. Karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego (o ile dotyczy przedmiotu zamówienia) 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przy pierwszej dostawie przedmiotu 

zamówienia. 

 

§ 6 

1. Towar zostanie dostarczony wraz z fakturą przez Wykonawcę w opakowaniach na jego 

koszt, własnym transportem z rozładowaniem w magazynie Zamawiającego przy ul. Smętnej 

12 w Krakowie, w dni robocze w godz. 9:00 do 14:00, własnymi siłami Wykonawcy. 

W przypadku dostarczenia towaru w cenie wyższej niż w umowie, Zamawiający płaci za 

otrzymany towar wg ceny określonej w załączniku do umowy. Wykonawca zobowiązany jest 

do umieszczenia na fakturze numeru przedmiotowej umowy oraz numer zamówienia. 

2. Termin ważności (przydatności) każdego produktu nie może być krótszy niż 3/4 okresu 

określonego przez producenta liczonego od dnia dostawy, chyba że załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy określa inny termin ważności. 

3. Przedmiot umowy dostarczony będzie w opakowaniach producenta, koszt opakowania jest 

wliczony w cenę towaru. 
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§ 7 

1. Reklamacje ilościowe lub asortymentowe (zgodności dostawy z zamówieniem 

i deklarowanymi ilościami wyszczególnionymi w specyfikacji ilościowo-asortymentowej 

dołączonej przez Wykonawcę do dostawy) Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy 

pisemnie, e-mailem lub faxem w terminie nie później niż 7 dni od daty odbioru towaru. 

2. Reklamacje jakościowe Zamawiający jest zobligowany do zgłoszenia Wykonawcy (pisemnie, 

e-mailem lub faxem wraz z udokumentowaniem) w terminie ważności reklamowanego 

towaru. 

3. Wykonawca zobligowany jest do pisemnej odpowiedzi na wniesioną przez Zamawiającego 

reklamację w terminie 5 dni od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w ciągu 5 dni jest 

uważany za uznanie przez Wykonawcę reklamacji i tym samym dokonanie wymiany 

wadliwego towaru na wolny od wad, zgodnie z zamówieniem w terminie do 5 dni od daty 

uznania reklamacji. 

4. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, płatność faktury dotyczącej 

reklamowanego produktu zostanie wstrzymana i prolongowana do czasu wyjaśnienia i 

dostarczenia właściwego produktu. 

 

§ 8 

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie 28 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 

z zastrzeżeniem ust. 2,3,4 poniżej. 

2. W przypadku wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto Pakietu, umowa ulega rozwiązaniu w 

zakresie tego Pakietu. 

3. W przypadku nie wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto umowa może ulec przedłużeniu 

na wniosek Zamawiającego do wyczerpania tej kwoty. 

4. Przedłużenie umowy w zakresie określonym w ust. 3 powyżej winno nastąpić w formie 

aneksu. 

 

§ 9 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego 

i bez żadnych w stosunku do niego konsekwencji w przypadku: 

a) nie dostarczenia towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego, 

b) nie wykonania zamówienia, 

c) trzykrotnego opóźnienia w dostawie towaru, 

d) trzykrotnej reklamacji jakości przedmiotu umowy, 

e) innego rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy. 

2.  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

3.  Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie do 30 dni od daty zaistnienia 

przyczyny odstąpienia lub dowiedzenia się przez Zamawiającego o zaistnieniu przyczyn,  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy za wyjątkiem: 
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a) zmiany kodów (numerów katalogowych) produktów, nazwy produktów bez możliwości 

zmian cen jednostkowych podanych w ofercie, w przypadku aktualizacji rozwiązań 

z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów albo poprawienie 

sprawności, wydajności lub innego zwiększenia wartości dostawy dla Zamawiającego, 

poprzez zastąpienie dotychczasowych kodów (numerów katalogowych) lub nazwy 

produktów, kodem (numerem katalogowym) lub nazwą nowego produktu pod warunkiem, 

że parametry nowego towaru spełniają wymagania określone w SIWZ, 

b) zmiany producenta przedmiotu dostawy w związku z zaprzestaniem produkcji lub 

dystrybucji przedmiotu dostawy pod warunkiem zaoferowania wyrobu o parametrach 

równorzędnych lub wyższych niż parametry przedmiotu oferty. Powyższe zmiany nie 

mogą skutkować zmianą cen jednostkowych podanych w ofercie i nie mogą być 

niekorzystne dla Zamawiającego, 

c) dostawy produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową w 

przypadku wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie 

producenta, w cenie jednostkowej nie wyższej niż w umowie, 

d) obniżenia wynagrodzenia o którym mowa w § 2, w przypadku niezamówienia całości 

towaru określonego w załączniku nr 1,  

e) obniżenia cen jednostkowych towaru, o których mowa w załączniku Nr 1 do umowy,  

f) zmiany wielkości opakowania w ilościach równoważnych przy zachowaniu ceny 

proporcjonalnej do zmiany ilościowej. 

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – dopuszcza się możliwość 

wprowadzenia innych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zmiany treści umowy, o których mowa w ust. 1 pkt. a) i b)  są dopuszczalne pod warunkiem, 

że parametry nowego towaru spełniają wymagania określone w SIWZ. 

3. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zmianach 

wymienionych w § 10 ust. 1, wyszczególniając pozycje przedmiotu umowy objęte zmianą. 

4. Zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie, o których mowa w ust. 1 powyżej powinny 

nastąpić za zgodą Zamawiającego. Zmiany te nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy. 

 

                                                                    § 11 

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo  

w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej 

ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu 

Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie 

przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części 

przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i 

usług. 
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3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni 

się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 

pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 

odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez 

Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących 

zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 

wysokości wynagrodzeń Pracowników Wykonawcy do zmienionej wysokości minimalnego  

wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich 

obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota 

odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia Pracowników Wykonawcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu Umowy. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z 

wypłatą wynagrodzenia osobom zatrudnionym u Wykonawcy na podstawie umów o pracę lub 

umów cywilno-prawnych. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić 

się wyłącznie do części wynagrodzenia tych osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu Umowy. 

7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej 

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

wraz z uzasadnieniem zawierającym m.in. szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła 

bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje 

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie 

wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy,  

w szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 

Wykonawcy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub  

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób zatrudnionych u 

Wykonawcy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 

Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 
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9. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, jeżeli z wnioskiem zamierza 

wystąpić Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie 

wynikać w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy,  

w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 1 i 2. 

10. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, 

która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 

wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec 

zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 

częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem,  

o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się 

odpowiednio. 

12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 

wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

 

§ 12 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary:  

a)  w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 2 ust.1, 

w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara zostanie obniżona 

proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy, do dnia odstąpienia od umowy.  

W przypadku odstąpienia od umowy w części, w zakresie poszczególnego Pakietu,  

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, kara umowna wyniesie 10% 

wartości brutto poszczególnego Pakietu, o której mowa w § 2 ust.1, przy czym  

w przypadku częściowej realizacji umowy w ramach Pakietu kara zostanie obniżona 

proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy, do dnia odstąpienia od umowy.  

b) w wysokości 0,5% wartości brutto zamawianej partii produktu za każdy dzień zwłoki w jej 

dostarczeniu w terminie określonym w § 4 ust. 1 lub § 4 ust. 2.  

c) w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanej partii produktu za każdy dzień zwłoki 

w dostawie produktu wolnego od wad w terminie określonym w § 7 ust. 3. 

3.  W przypadku, gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wierzytelnością wynikającą 

z faktury wystawionej przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, bez oddzielnego 

wezwania do zapłaty. 

5. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia 

go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

6. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty produktu aż do chwili 

potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. 

7. Strony postanawiają, iż Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów pomiędzy nimi jest Sąd 

Powszechny w Krakowie. 
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§ 13 

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy 

ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy i dwa dla 

Zamawiającego. 

§ 15 

1. Strony ustalają, że adresy wskazane na str. 1 umowy są ich adresami do korespondencji 

(składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy). 

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach ww. adresów 

pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni znany 

drugiej Stronie adres. 

 

§ 16 

Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia tj. podpisania przez obydwie strony. 

 

Zamawiający:  Wykonawca: 
 

 

 

……………………………… 

 

……………………………… 

Załączniki: 

Załącznik 1 do umowy – Wykaz produktów wraz z cenami. 

 

UWAGA: Wyjaśnienia do wzoru umowy: 
* W przypadku, gdy Wykonawca złoży oświadczenie, iż nie zamierza powierzyć podwykonawcom realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, wtedy § 3 ust. 2 i 3 zostaną usunięte, a § 3 ust. 1 

zmodyfikowany zgodnie ze stanem faktycznym. 

** Zostanie wypełnione zgodnie z ofertą Wykonawcy. 


