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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 
 

WZÓR 
UMOWA Nr …../PB/2020 

 
zawarta w dniu ……………………. w Dęblinie pomiędzy: 
Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

08-530 Dęblin ul. Towarowa 2D, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód 
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000110247, NIP 7162515927, REGON 432311323, kapitał zakładowy 
41 243 500,00 zł 
e-mail: mzgk@mzgk.pl, tel. 81 883 01 03 
zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym 
reprezentowaną przez:  
Prezesa Zarządu – mgr Tomasza Bobrowskiego 

a 
dot. osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą 
Panią/em ………………… zamieszkałą/łym …………, PESEL …………, prowadzącą/ym 
działalność gospodarczą pod nazwą ……….. z siedzibą …………… posiadającą/ym wpis do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą/ym się numerami 
NIP ………., REGON ……….., 
e-mail: ……., tel. ………, fax ……… 
zwaną/ym w dalszym ciągu umowy Przyjmującym zamówienie, 
 
dot. podmiotów wpisanych do KRS 
………………………………………, NIP …………………………, REGON ……………. 
zarejestrowaną w …………………..…………….. pod numerem KRS …………………, 
e-mail: ………….., tel. ………………………., fax ……………………… 
zwaną w dalszym ciągu umowy Przyjmującym zamówienie 
reprezentowaną przez: 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w ramach zamówienia 
sektorowego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, prowadzonego w trybie 
zapytania ofertowego zawarto umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
W ramach niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 
przewierty sterowane w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 (ul. Stężycka) w Dęblinie rurą 
PE100 SDR 11 o średnicy i długości: 

 200 mm (RC) – 500 m.b. – sieć kanalizacji sanitarnej (grawitacyjna), 

 315 mm – 80 m.b. – rury osłonowe, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z projektem budowlanym 
(udostępnionym przez Zamawiającego), Załącznikiem Nr 1 do zapytania ofertowego Opis 
przedmiotu zamówienia oraz złożoną ofertą. 
Podana długość wyrażona w m.b. jest szacunkowa i określona została na podstawie projektu 
budowlanego. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie cen jednostkowych za 
m.b. podanych w ofercie Wykonawcy oraz rzeczywistej długości wykonanych przewiertów 
stwierdzonych protokołem odbioru podpisanym przez Strony. 
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§ 2 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z posiadaną 

wiedzą i umiejętnościami, postanowieniami umowy i obowiązującymi przepisami prawa. 
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje, środki techniczne oraz kadrę 

umożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca jest zobowiązany posiadać aktualne dokumenty Urzędu Dozoru 

Technicznego (jeżeli są wymagane) dopuszczające posiadany sprzęt specjalistyczny do 
eksploatacji. 

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót, oraz zachowania 
wszelkich norm bezpieczeństwa, przestrzegania obowiązujących przepisów BHP. 

5. Wykonawca odpowiada również za wyrządzone szkody w majątku własności prywatnej 
i publicznej podczas prowadzonych robót. 
 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wizji lokalnej niezbędnej do określenia szczegółowego harmonogramu określającego 
ilość dni wykonywania prac prowadzonych w pasie drogi wojewódzkiej nr 801 na 
poszczególnych odcinkach, 

b) przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu, o którym mowa w pkt powyżej 
w terminie 7 dni od przeprowadzenia wizji lokalnej ustalonej telefonicznie 
z Zamawiającym, 

c) zapewnienia sprzętu (maszyn, urządzeń) i kadry w odpowiedniej ilości 
i o odpowiednich kwalifikacjach niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 

d) wykonania przewiertu rurami PE powierzonymi przez Zamawiającego zgodnie 
z dokumentacją projektową lub mapami geodezyjnymi każdorazowo dostarczonymi 
przez Zamawiającego, 

e) wykonania zgrzewów doczołowych na rurach fi 315 mm w ilości 8 szt., 
f) wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie, 
g) zapewnienia nadzoru przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 
wodociągowych 
i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

h) wykonania monitoringu wizyjnego w celu weryfikacji prawidłowego wykonania 
zlecenia. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do: 
a) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót, 
b) kompleksowej obsługi geodezyjnej (wytyczenia trasy przewiertu i wskazania 

potencjalnych kolizji oraz inwentaryzacji powykonawczej), 
c) uzyskania zezwolenia na wejście w teren, zajęcia pasa drogowego na czas 

prowadzenia robót, 
d) dostawy rur PE fi 200 mm i fi 315 mm, 
e) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami, 
f) wykonania prac ziemnych niezbędnych do wykonania zadania, 
g) protokolarnego odbioru robót w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru, 
h) terminowej zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 
 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 
niniejszej umowy, w terminie od dnia 10.07.2020 roku do dnia 31.08.2020 roku. 

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania przez Strony bez 
uwag protokołu odbioru robót. 

 
§ 5 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 
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2. Zlecenie wykonania części umowy Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym 
stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy. 

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, jak też zmian do tych umów, 
wymagana jest każdorazowo pisemna zgoda Zamawiającego. 

4. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub 
rachunku. 

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 
z Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania 
zadań określonych w umowie lub projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 
zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

7. Wraz z fakturą za wykonane roboty Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający 
rozliczenie wykonanych prac z Podwykonawcą wraz z oświadczeniem Podwykonawcy 
potwierdzającym brak roszczeń finansowych w stosunku do Zamawiającego za 
określony rozmiar zadań wykonanych przez Podwykonawcę. 

8. 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, poddostawców i Podwykonawców. 

9. W przypadku opóźnienia w zapłacie Podwykonawcy, Zamawiający wstrzyma płatności 
na rzecz Wykonawcy do momentu udokumentowania przez Wykonawcę uregulowania 
zobowiązań wobec Podwykonawców. 

10. Jeżeli Zamawiający zapłaci wynagrodzenie dla Podwykonawcy kwota zapłacona 
pomniejsza należność dla Wykonawcy. 

 
§ 6 

1. Strony ustalają, że maksymalna wysokość łącznego wynagrodzenia za przedmiot 
umowy wynosi: …………… zł brutto (słownie: …………………………..……………..) w 
tym podatek VAT w wysokości: ……… zł, netto: ………. zł. 

2. Wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane roboty zostanie obliczona 
na podstawie cen jednostkowych za m.b. podanych w ofercie Wykonawcy stanowiącej 
załącznik do umowy oraz rzeczywistej długości wykonanych przewiertów określonych na 
podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Strony. 

3. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu jest zgodna ze złożoną ofertą i obejmuje 
wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu 
umowy, które zostały określone w zapytaniu ofertowym, w tym m.in. obsługę operatora, 
koszty dojazdu do miejsca robót i koszty powrotu do bazy. 

4. Wykonawca gwarantuje, że ceny jednostkowe, określone w ofercie są niezmienne przez 
cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem możliwości ich zmiany w przypadku 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w zakresie wynikającym z tej zmiany. 

5. Ustala się, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej 
wystawionej po zrealizowaniu całego przedmiotu umowy. 

6. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany bez uwag protokół odbioru robót. 
7. Zapłata faktury nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy, wskazany przez 

Wykonawcę w fakturze w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury. 
8. Za dzień spełnienia świadczenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
9. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia 

odsetek w wysokości odsetek ustawowych jak za opóźnienie. 
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§ 7 
1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych po wykonaniu 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1. 
2. Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe robót. 
3. W odbiorach uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy. 
4. Odbiór końcowy robót zostanie wyznaczony przez Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty 

zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. 
5. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 

Zamawiającego na piśmie (decydująca jest data wpływu na sekretariat).  
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad istotnych lub 
nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający 
może odmówić odbioru. W takim przypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce z 
wykonaniem umowy. 

7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia 
Zamawiający może:  
a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady, 
b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin. 

8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 
poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy 
przechodzi na Zamawiającego od dnia odbioru końcowego. Odbiór końcowy jest 
dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole 
odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w ww. protokole usunięcia wszystkich wad 
stwierdzonych w tym odbiorze. 

 
§ 8 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu, po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu 

protokołu odbioru robót gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy. 
2. Okres udzielonej gwarancji wynosi 5 lat. 
3. Okres rękojmi wynosi 5 lat. 
4. Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu bezusterkowego 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot 

umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel 
określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany 
przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać 
powinien lub został wydany w stanie niezupełnym. 

6. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za fachowe, technicznie nienaganne, 
zgodne z najnowszym stanem techniki i wiedzy technicznej oraz odpowiadające 
przyjętym zasadom sztuki budowlanej i przepisom prawa wykonanie robót. 

7. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, tj. w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający 
stwierdzi wystąpienie wady przedmiotu umowy, uprawniony jest do zgłoszenia 
Wykonawcy reklamacji w formie pisemnej lub e-mailem. Wykonawca zobowiązuje się 
niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub e-mailem otrzymanie zgłoszenia reklamacji. 
Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania w terminie 7 dni od zgłoszenia przez 
Zamawiającego uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu 
tego terminu. 

8. Reklamacje, o których mowa w ust. 7, należy składać na adres e-mail: …………….. 
Wykonawca potwierdza otrzymanie reklamacji na adres e-mail Zamawiającego, z 
którego otrzymał zgłoszenie reklamacyjne. 

9. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, usunąć wadę na własny 
koszt. 
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10. Jeżeli z uwagi na zakres lub charakter ujawnionych wad lub usterek ich usunięcie 
w terminie 14 dni roboczych będzie niemożliwe, strony ustalą wspólnie dłuższy termin na 
ich usunięcie. 

11. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady przedmiotu objętego gwarancją albo jej nie 
usunie w terminie przewidzianym w ust. 6 lub określonym na podstawie ust. 7, 
Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego lub za pośrednictwem osoby 
trzeciej, usunięcia zgłoszonej wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

12. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie okresu 
gwarancji, jeżeli wady zostaną ujawnione przed upływem tego okresu. 

13. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujące mu na zasadach ogólnych. 

14. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

 
§ 9 

1. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz 
Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach: 
a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, jak również za nieterminowe 

usunięcie wady stwierdzonej przy odbiorze robót, w przypadku dokonania odbioru, 
a także w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto, 
o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, 

b) z tytułu nieterminowego przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac 
prowadzonych w pasie drogi wojewódzkiej nr 801 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, 

c) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom przez 
Wykonawcę w wysokości 5 % wynagrodzenia netto należnego Podwykonawcy, 

d) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom przez 
Wykonawcę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto należnego Podwykonawcy za 
każdy dzień opóźnienia, 

e) z tytułu niewypełnienia obowiązku przedstawienia poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 5 ust. 4 w 
wysokości 1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, 

f) z tytułu innego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10 
% wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 umowy, 

g) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy 
Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 
umowy. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie, 
w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu Cywilnego, powstałych należności z tytułu kar 
umownych przewidzianych w niniejszej umowie, z przysługującego mu wynagrodzenia. 

4. W celu skorzystania z uprawnień do potrącenia naliczonych kar umownych 
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę 
zawierającą szczegółowe naliczenie kar umownych i w dniu wystawienia przekaże ją 
Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie 
umowy. Strony ustalają, iż terminem wymagalności należności z tytułu kar umownych 
wynikających z niniejszej umowy jest dzień wystawienia przez Zamawiającego noty 
księgowej obciążającej stronę z tytuł tych kar umownych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne. 

 
§ 10 
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1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (w całości bądź części), jej 
rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym: 
a) jeżeli Wykonawca naruszy istotny obowiązek określony w umowie, 

a w szczególności: 

 wykonuje umowę bez zachowania należytej staranności, 

 wykonuje umowę z naruszeniem obowiązujących przepisów, 

 wykonuje umowę niezgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie lub 
w inny sposób rażąco narusza postanowienia umowy, w szczególności 
opóźniając wykonanie umowy, 

b) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu 
umowy lub z własnej winy przerwał realizację przedmiotu umowy i nie realizuje go 
przez okres 7 dni pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, 

c) jeżeli Wykonawca zlecił realizację części przedmiotu umowy Podwykonawcom bez 
wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, 

d) gdy ogłoszono likwidację lub rozwiązano firmę Wykonawcy, 
e) gdy wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym 
w umowie Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy 
i naliczenia kar umownych, przewidzianych w umowie. Odstąpienie od umowy nastąpi 
bez wyznaczenia dodatkowego terminu jej wykonania (lex comissoria – art. 492 
Kodeksu Cywilnego). 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić najpóźniej w terminie 6 miesięcy od 
wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt d) i pkt e) umowy i w terminie 30 
dni od wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt a), pkt b) i pkt c) umowy 
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 
i powinno być uzasadnione. 

4. W sytuacji skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień do odstąpienia od umowy 
Zamawiający złoży jednostronne oświadczenie woli o odstąpieniu skierowane do 
Wykonawcy i niezależnie od wysłania tego oświadczenia do Wykonawcy listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy wskazany w umowie, 
przekaże je Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na 
wstępie umowy lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu, z zastrzeżeniem § 11 
ust. 4. Strony ustalają, iż terminem w jakim Wykonawca uzyskał wiedzę o złożonym 
przez Zamawiającego oświadczeniu o odstąpieniu od umowy jest dzień wysłania tego 
oświadczenia Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany 
na wstępie umowy lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu z zastrzeżeniem 
§ 11 ust. 4. Powyższe uprawnienia nie wykluczają możliwości osobistego doręczenia 
oświadczenia w siedzibie Wykonawcy. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy 
w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki: 
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt Strony, z powodu której nastąpiło odstąpienie od umowy, 
b) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia Strony sporządzą protokół inwentaryzacji robót 

w toku wg stanu na dzień odstąpienia. 
7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany 

jest do dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz 
zapłaty jedynie wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia przerwania, 
w terminie 30 dni od daty odbioru przerwanych robót. 

8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie. 
 



 7 

 
 

§ 11 

1. Zmiana poszczególnych postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej w 
postaci aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz innych aktów prawnych powszechnie 
obowiązujących. 

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie 
swojego adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, rachunku 
bankowego, adresu e-mail lub faxu itp. Brak takiego powiadomienia będzie skutkować 
tym, iż korespondencja, przekazy pieniężne i przelewy bankowe kierowane na 
dotychczasowy adres, numer, rachunek bankowy będą przez strony traktowane jako 
doręczone. 

4. Strony postanawiają, że wszelkie oświadczenia Zamawiającego w tym w szczególności 
zamówienia, zgłoszenia reklamacji, mogą być kierowane do Przyjmującego zamówienie 
pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub 
faxem na wskazany w komparycji nr faxu, z zastrzeżeniem wskazanym w poprzednim 
ustępie. Strony ustalają, iż terminem w jakim Przyjmujący zamówienie uzyskał wiedzę o 
złożonym przez Zamawiającego oświadczeniu jest dzień wysłania tego oświadczenia 
Przyjmującemu zamówienie pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany 
na wstępie umowy lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu, z zastrzeżeniem 
wskazanym w poprzednim ustępie. Powyższe uprawnienia nie wykluczają możliwości 
osobistego doręczenia oświadczenia w siedzibie Przyjmującego zamówienie. 

5. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy strony będą starały się rozwiązać na drodze 
postępowania polubownego. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w drodze 
postępowania polubownego, strony poddadzą spór pod rozwiązanie sądowi 
powszechnemu, właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Przyjmującego zamówienie. 

7. Integralną częścią umowy jest Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Opis 
przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy. 
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