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UMOWA  
 
zawarta w dniu ………………………………... w Polańczyku, pomiędzy  
Gminą Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk, reprezentowaną przez: 
Adam Piątkowski – Wójt Gminy Solina zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a: …………………………………………………..  
reprezentowanym przez: ……………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………. 

 
Umowę niniejszą zawiera się na podstawie zarządzenia Nr 0050/49/II/14 Wójta Gminy Solina 
z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego ramowe procedury 
udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 
kwoty 30 000 euro w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), na  „Dostawa pomocy dydaktycznych 
do placówek oświatowych w Gminie Solina w ramach programu "Aktywna tablica"” 
 

§ 1 
1. Przedmiotem (celem) niniejszej umowy jest Dostawa pomocy dydaktycznych do placówek 
oświatowych w Gminie Solina w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - 
"Aktywna tablica".  
2. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z niniejszą umową, zapytaniem ofertowym  
i ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik do umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy  
i obowiązującymi przepisami prawa, w terminie określonym niniejszą umową. 

 
§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami dotyczącymi realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy. 
2. Wykonawca: 
    a) oświadcza, że posiada i będzie posiadał w całym okresie realizacji umowy wszelkie     
        wymagane prawem wpisy do rejestru, uprawnienia, zezwolenia itd. do wykonywania   
        działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy.  
    b) oświadcza i zapewnia, że dysponuje oraz dysponować będzie przez cały okres      
        obowiązywania umowy wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym,       
        koniecznymi do prawidłowego, terminowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania   
        umowy,  
    c) oświadcza, że nie zostało wobec niego wszczęte jakiekolwiek postępowanie, w szczególności     
        upadłościowe, egzekucyjne które mogłyby wpływać na jego zdolność do wykonania umowy  
        oraz, że według najlepszej wiedzy Wykonawcy nie występują okoliczności, które  
        przemawiałyby za wszczęciem takich postępowań w przyszłości.  
    d) oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że:  
       -   jest  w  pełni  uprawniony  do  zawarcia  niniejszej umowy,  oraz  że  osoby  podpisujące 

umowę  w  jego  imieniu  są prawidłowo umocowane do podejmowania skutecznych 
zobowiązań w imieniu Wykonawcy;  

      -  podpisanie i wykonanie umowy przez Wykonawcę nie będzie stanowiło naruszenia żadnej 
umowy ani zobowiązania ciążącego na Wykonawcy, ani nie naruszy przepisów prawa 
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powszechnie obowiązującego, żadnego orzeczenia cywilnego czy administracyjnego, 
którymi Wykonawca jest związany;  

      -   umowa została prawidłowo zatwierdzona przez właściwe organy Wykonawcy, oraz że   
          zawarcie i wykonanie umowy jest zgodne z obowiązującym go przepisami.   
3. Oświadczenia i zapewnienia, o których mowa w ustępie 2 pozostaną aktualne w pełnym  
     zakresie przez cały okres obowiązywania umowy 

 

§ 3 
1. Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za jakość oraz spełnienie wymagań 
określonych odpowiednimi przepisami w zakresie wykonywanej dostawy/usługi będących 
przedmiotem niniejszej umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy oraz wolny od wad 
fizycznych i prawnych i został wyprodukowany nie później niż 9 m-cy przed dostawą i wolny od 
obciążeń prawami osób trzecich. 
3. Wykonawca oświadcza, iż certyfikaty i etykiety producenta oprogramowania, którymi jest 
oznakowany sprzęt są oryginalne, a licencje na dostarczone oprogramowanie są nieograniczone 
w czasie. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji oryginalności oprogramowania  
i powiązanych z nim elementów. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo 
zwrócenia się do producenta danego oprogramowania z prośbą o potwierdzenie oryginalności 
oprogramowania i elementów do niego dołączonych.  
4. Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane swoim 
działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu dostawy/usługi będących przedmiotem 
niniejszej umowy w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich. W szczególności Wykonawca 
zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko niezbędnych kroków prawnych, które  
zapewnią Zamawiającemu należytą ochronę przed roszczeniami osób trzecich oraz do pokrycia 
wszelkich kosztów i strat z tym związanych, w tym również związanych z naruszeniem przepisów 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na podstawie noty obciążeniowej wystawionej 
przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich 

pracowników jak za własne.  
§ 4 

1. Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 31 lipca 2019 r. 
2. Miejsce spełnienia świadczenia: 

    a) Szkoła Podstawowa  im. Ks. Franciszka Stopy w Myczkowie, Myczków 109, 38-610 Polańczyk, 

    b) Szkoła Podstawowa  w Berezce, Berezka 18, 38-610 Polańczyk, 

- w ilości oraz w zakresie właściwym dla każdej placówki oświatowej (zgodnie z zapytaniem 
ofertowym),  
3. W przypadku montażu urządzeń miejsce spełnienia świadczenia stanowi konkretne 
pomieszczenie/-a w placówce oświatowej wymienionej w ust. 2 wskazane przez Zamawiającego 
zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy. 
4. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do miejsc wskazanych przez Zamawiającego  
w ust. 2 i 3 na koszt i ryzyko Wykonawcy, w godzinach pracy danej placówki oświatowej.  
 

§ 5 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
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1) wskazanie miejsc spełnienia świadczenia (pomieszczeń) na terenie placówki oświatowej, do 
których (lub w których) odbywać się będą dostawy,  a także godzin pracy szkoły  
w dniu dostarczenia przedmiotu umowy, 
2) protokolarny odbiór przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego należytego wykonania oraz 
zgodności z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, w szczególności: dostaw sprzętu, 
montażu, uruchomienia sprzętu, przeszkolenia osób wskazanych przez Dyrektora danej placówki 
oświatowej.  
3) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrany bez zastrzeżeń przedmiot 
zamówienia. 
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy pozostawione w miejscu 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

§ 6 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) realizowanie przedmiotu umowy w sposób zgodny z niniejszą umową, zapytaniem ofertowym, 
złożona ofertą, z należytą wiedzą i starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru 
świadczonych dostaw; 
2) montaż i instalacja dostarczonych urządzeń w miejscu wskazanym przez Dyrektora danej 
placówki oświatowej.  
3) szkolenie osób wskazanych przez Dyrektora danej placówki oświatowej z zakresu  obsługi  
przedmiotu  zamówienia.   Wykonawca  sporządzi  protokół  z  przeprowadzonego  szkolenia,  a  
Dyrektor  danej placówki oświatowej potwierdzi jego przeprowadzenie.  
4) uzgodnienie z Dyrektorem placówki oświatowej szczegółowych warunków realizacji robót 
montażowych. Prace instalacyjne w pomieszczeniach szkoły mogą być przeprowadzane pod 
nieobecność w tych pomieszczeniach osób, którym placówka oświatowa (szkoła) zapewnia 
opiekę. Prace szczególnie uciążliwe Wykonawca zobowiązuje się wykonywać po godz. 15:30. Za 
prace szczególnie uciążliwe uważa się w szczególności prace związane z wierceniem, 
przewiercaniem, kuciem tzn. prace oddziaływujące na otoczenie i na przebywające osoby tj. np. 
hałas, zapylenie;  
5) dostarczenie wraz z zamówionym sprzętem kompletu akcesoriów gwarantowanych przez 
producenta, certyfikatów, dokumentów poświadczających parametry przedmiotu zamówienia 
wymaganych przez Zamawiającego i określonych w zapytaniu ofertowym, instrukcje dotyczące 
sposobu korzystania ze sprzętu w języku polskim, kart gwarancyjnych, licencji, oświadczeń o 
legalności oprogramowania itp., 
6) wniesienie  przedmiotu umowy do pomieszczeń wskazanych przez Dyrektorów poszczególnych 
placówek oświatowych wraz z ich montażem,  
7) niezwłoczne informowanie Zamawiającego/koordynatora projektu o każdym przypadku 
uniemożliwiającym mu realizację przedmiotu zamówienia, 
8) okazanie na żądanie Zamawiającego, wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie 
przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami 
prawa, 
9) współdziałanie na każdym etapie realizacji umowy z Zamawiającym i uwzględnianie jego uwag 
i spostrzeżeń. 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli Zamawiającego, Instytucji kontrolującej 
prawidłowość wydatkowania środków rządowych oraz innych uprawnionych do tego organów 
kontroli. 
2. Wykonawca jest obowiązany umożliwić Zamawiającemu oraz podmiotom uprawnionym  
w zakresie kontroli i audytu wgląd do dokumentów związanych z wykonaniem zamówienia. 
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§ 8 
1. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego 
przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo 
realizowanych zobowiązań. 
 

§ 9 
1. Odbiór zostanie przeprowadzony dwuetapowo: 
     I etap - odbiór ilościowy, 
     II etap - odbiór jakościowy.  
Ponadto strony mogą uzgodnić termin odbioru częściowego. 
2. Odbiór ilościowy zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od 
otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o gotowości do odbioru, a odbiór jakościowy  
w terminie 5 dni roboczych od dnia sporządzenia protokołu odbioru ilościowego bez zastrzeżeń. 
Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.  
2. Odbiór częściowy służy wyłącznie potwierdzeniu wykonania części przedmiotu umowy  
i może zostać wykorzystany do przekazania tej części w posiadanie i pod opiekę Dyrektorowi 
placówki oświatowej do dnia odbioru końcowego. 
3. Przed przystąpieniem do odbioru ilościowego Wykonawca wyda przedstawicielowi 
Zamawiającego wszystkie dokumenty, o których mowa § 6 pkt 3, a ponadto listę dostarczonych 
urządzeń wraz z numerami seryjnymi. Odbiór ilościowy będzie polegał na sprawdzeniu ilości 
dostarczonych urządzeń, sprawdzeniu kompletności dostawy oraz stwierdzeniu braków 
uszkodzeń mechanicznych. Jeżeli Zamawiający stwierdzi podczas odbioru braki lub uszkodzenia 
odmówi odbioru Sprzętu. Odmowa odbioru przez Zamawiającego nie przedłuża terminu 
wykonania umowy. 
4. Za datę wykonania zamówienia uważa się datę podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego końcowego protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń. 
Jeżeli Wykonawca zgłosił do obioru przedmiot umowy, w którym Zamawiający nie stwierdził 
żadnych wad (sporządzono protokół końcowego odbioru jakościowego bez zastrzeżeń) to za datę 
wykonania zamówienia uważa się datę zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru. Odbiór bez 
zastrzeżeń jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego  
w protokole. 
5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy stosowny termin, 
nie dłuższy niż 10 dni, w celu usunięcia stwierdzonych wad. Wykonawca zobowiązuje się usunąć 
wady (w tym poprzez dostarczenie przedmiotów umowy wolnych od wad w miejsce wadliwych) 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 
6. Wyznaczenie dodatkowego terminu na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
nie oznacza przesunięcia terminu wykonania umowy i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
zapłacenia kary za nie wykonanie umowy w terminie (jeżeli upłynął) oraz kary za zgłoszenie do 
odbioru przedmiotu zawierającego wady.   
7. Odbiór przedmiotu zamówienia dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli 
Wykonawcy i Zamawiającego.  
8. Wykaz osób upoważnionych do odbioru przedmiotu umowy zostanie przekazany Wykonawcy 
po podpisaniu umowy. 

§ 10 
1. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy wynosi …………….. zł (słownie: ………………………………………… 
2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych 
faktur VAT za wykonanie całości zamówienia w terminie do 14 dni od otrzymania faktury przez 
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Zamawiającego wystawionej na podstawie końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Termin 
zapłaty uważa się za zachowany z chwilą złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 
3. Strony zgodnie stwierdzają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyczerpuje całkowicie 
zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
4. Zamawiający zastrzega możliwość zażądania wystawienia przez Wykonawcę dowolnej liczby 
faktur w dowolnym zestawieniu asortymentowym obejmującym przedmiot umowy.  
5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy 
   Wykonawcy podany na fakturze. 
6. Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji 
wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie, pod rygorem 
nieważności. 

§ 11 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy 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 istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 
takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 
2. Oprócz przypadku określonego w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od 
umowy, w następujących przypadkach: 
1) Wykonawca przerwał wykonywanie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni oraz 
nie kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie, 
2) likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu połączenia lub 
reorganizacji; 
3) zajęcia przez uprawnione organy majątku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposób, 
skutkujące uniemożliwieniem wykonania przedmiotu Umowy, 
4) stwierdzenia braku oryginalności dostarczonego z urządzeniami oprogramowania lub jego 
elementów, podrobienia lub przerobionych certyfikatów tj. naruszenia praw osób trzecich. 
 

§ 12 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia; 
2) zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy zawierającego wady - w wysokości 200 zł, 
3) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 200 zł 
za każdy dzień opóźnienia, 
4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodów innych niż nie wywiązanie 
się Zamawiającego z warunków umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
10 000,00 zł., 
5) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł, 
6) jeżeli Zamawiający utraci dofinansowanie ze środków rządowych z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości utraconego 
dofinansowania. 
3. Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą wynagrodzeniu 
określonemu w § 10 ust. 1. 
4. Zamawiający potrąci kary umowne, o których mowa w ust. 2 przy wypłacie wynagrodzenia, na 
co Wykonawca wyraża zgodę podpisując niniejszą umowę. Jeżeli wynagrodzenie zostało już 
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wypłacone, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
pisemnego wezwania do zapłaty. 
5. Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody, w tym również z tytułu ewentualnego utracenia dofinansowania z funduszy unijnych.  
6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary  
z wynagrodzenie Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu 
umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 
7. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów.  

 
§ 13 

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres min. 24 miesięcy od dnia 
podpisania pozytywnego protokołu odbioru, na warunkach określonych w Kodeksie 
cywilnym oraz określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się z dniem podpisania pozytywnego 
protokołu odbioru, o którym mowa w § 9 ust. 4.  

3. Wykonawca, niezależnie od gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
zgodnie z kodeksem cywilnym.  

4.    Zamawiający będzie dokonywał zgłoszenia wady przedmiotu umowy na adres  
e-mail:  ………………………………………………….. Wykonawcy w dni robocze w godz. ……………….  
Wady zgłoszone przez Zamawiającego do naprawy przed upływem terminu gwarancji, 
podlegają naprawie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie. 

5.     Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania urządzeń, w obecności   
        przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku niemożności usunięcia wady w miejscu  
        spełnienia świadczenia, z uwagi na jej specyfikę, Wykonawca zobowiązuje się do odebrania   
        wadliwego urządzenia najpóźniej 3 dnia roboczego od momentu zgłoszenia. W przypadku, 

gdy konieczne będzie dokonanie naprawy poza siedzibą Zamawiającego, ryzyko uszkodzenia 
sprzętu w trakcie transportu i ewentualnego ubezpieczenia Wykonawca bierze na siebie. 

6.  Wykonawca zapewni bezpłatne usunięcie wad w całym okresie trwania gwarancji. Serwis  
gwarancyjny w miejscu spełnienia świadczenia będzie realizowany w dni robocze od godziny 
8.00 do 15.00. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy urządzenia poza siedzibą 
Zamawiającego, wykonawca zapewni:  
a) odbiór wadliwego urządzenia na własny koszt,  
b) naprawę  w terminie do 14 dni roboczych od dnia odebrania urządzenia,  
c) dostawę naprawionego urządzenia na własny koszt do siedziby Zamawiającego najpóźniej 

następnego dnia po upływie terminu naprawy.  
7.    W przypadku braku możliwości usunięcia wad w terminie 14 dni roboczych od dnia odbioru, 

Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia urządzenia zastępczego wolnego 
od wad o równoważnych parametrach w w/w terminie.  

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane w wykonaniem obowiązków wynikających  
      ze świadczenia gwarancji.  
9. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do instalowania lub wymiany  
w zakupionym sprzęcie np.: dysku twardego, pamięci RAM  itp. 
10. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia przeglądów serwisowych przedmiotu 

zamówienia przez okres udzielonej gwarancji w ramach wynagrodzenia za wykonanie 
przedmiotu umowy, jeżeli producent danego urządzenia objętego przedmiotem zamówienia 
wymaga przeprowadzania takich przeglądów w celu zachowania uprawnień z gwarancji.  

11. Wynagrodzenie za przeglądy serwisowe obejmuje wszelkie koszty niezbędne do poniesienia,   
       aby nie doszło do utraty uprawnień z gwarancji.  
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12. Przeglądy będą potwierdzane protokołem.  
13. Za prawidłowe wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych Wykonawca odpowiada   
        przed Zamawiającym, nawet jeżeli zleci wykonywanie przeglądów serwisowych  
        podwykonawcom.  
14. Jeżeli opóźnienie w wykonywaniu przeglądów serwisowych wyniesie ponad 14 dni 

kalendarzowych Zamawiający ma prawo na koszt wykonawcy zlecić wykonanie przeglądu 
serwisowego osobie trzeciej bez obowiązku uzyskania upoważnienia sądowego.  

15. W sprawach związanych z organizowaniem przeglądów serwisowych oraz z egzekwowaniem 
usunięcia wad, które wystąpią w okresie gwarancji lub rękojmi, Zamawiającego reprezentuje 
Dyrektor placówki oświatowej. 

§ 14 
Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 
wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia 
takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego 
rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki 
Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 
 

§ 15 
Wykonawca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na udostępnienie treści niniejszej umowy 
w przypadku złożenia o to wniosku w trybie ustawy właściwej w sprawach dostępu do informacji 
publicznej, lub na podstawie innych przepisów wiążących Zamawiającego. W takim przypadki 
Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń. 

 
§ 16 

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z niniejszą umową Zamawiający będzie 
kierował na adres Wykonawcy podany w umowie, który jest adresem do doręczeń. Wykonawca 
jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o każdej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego 
obowiązku doręczenie pisma pod adres wskazany w umowie ma skutek prawny. Zgłoszenie wad 
przedmiotu umowy, które ujawniły się w okresie rękojmi lub gwarancji może nastąpić w sposób 
wskazany w § 13 ust. 4. 

§ 17 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§ 18 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz przepisy właściwe w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 
 

§ 19 
Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje 
Wykonawca, a dwa - Zamawiający. 
                 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                      WYKONAWCA: 
 

 

 


