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WZÓR UMOWY  

Zawarta w dniu ………………………… w Chełmie, pomiędzy: 

 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie 
ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, NIP 563-20-77-608,  zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną 

przez: 

 

1. …………………………………………….. 

 

 

 

a: 

 

………………………, wpisanym do …….., NIP: ………., REGON: ………, zwanym dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

 ………......................................................... 

 

 

na podstawie udzielonego zamówienia publicznego w została zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 
 

1.  Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność samolotu  …........................  

wraz z wyposażeniem oraz dokumentacją techniczną i dostarczyć go Zamawiającemu,                              

a Zamawiający zobowiązuje się odebrać samolot wraz z wyposażeniem i dokumentacją techniczną 

i zapłacić Wykonawcy, określone w §  8 wynagrodzenie. 

2. Samolot wraz z wyposażeniem będzie wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, prawnych 

oraz spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego. 

3.  Szczegółowy opis samolotu, wyposażenia dodatkowego oraz dokumentacji technicznej określa opis 

przedmiotu zamówienia „Dostawa samolotów szkolnych na potrzeby Centrum Lotniczego PWSZ                    

w Chełmie”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

4.  W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowiązków Wykonawcy realizowanych we własnym 

zakresie i na jego koszt należy: 

a) dostarczenie razem z samolotem dokumentacji stanowiącej: 

 instrukcję użytkowania w locie samolotu; 

 instrukcję obsługi technicznej statku powietrznego; 

 komplet Dyrektyw zdatności dotyczących oferowanego typu samolotu wraz                              

z silnikiem i osprzętem; 

 komplet wydawanych przez producenta dokumentów serwisowych dotyczących 

oferowanego typu samolotu wraz z silnikiem i osprzętem; 

 wykaz wszystkich przewidzianych w Instrukcji Obsługi Technicznej przeglądów 

obsługi planowej wraz z zalecaną liczbą roboczogodzin oraz Program Obsługi 

Technicznej; 

 wykaz wszystkich przeglądów przewidzianych w Biuletynach Serwisowych lub 

Dyrektywach Zdatności; 

 Świadectwa Rejestracji oraz Świadectwa Zdatności do Lotu, a także zatwierdzenia na 

rzecz Zamawiającego Programu Obsługi Technicznej; 

 inną wymaganą dokumentację, określoną prawem lotniczym oraz wymaganą dla 

prawidłowej eksploatacji samolotu; 

b) 3 miesięczna subskrypcja dokumentacji technicznej samolotu oraz aktualizacje 

oprogramowania i baz danych systemów awionicznych oraz  3 miesięczna aktualizacja 

awioniki oraz baz danych nawigacyjnych statku powietrznego, 
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c) przeszkolenie w terminie i w miejscu  wyznaczonym przez Zamawiającego personelu 

technicznego PWSZ w Chełmie, na typ statku powietrznego (zakupionego na podstawie 

niniejszej umowy), w Organizacji Part 147 w zakresie umożliwiającym poświadczanie 

obsługi liniowej i bazowej, 

d) zapewnienie  3-miesięcznej obsługi CAMO dla samolotu,  

e) ubezpieczenie samolotu na okres 3 miesięcy od dnia dostarczenia Zamawiającemu 

samolotu w zakresie OC, AC NNW,  zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

 

§ 2. 

Termin wykonania umowy 
 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy strony określają na dzień 21.12.2018 r., z zastrzeżeniem 

ust. 2. 

2. Obowiązki wskazane w § 1 ust. 4 lit. c i d będą realizowane przez okres określony zgodnie                     

z § 1. 

 

§ 3. 

Sposób i miejsce realizacji umowy 

 

1. Wymieniony w § 1 umowy samolot, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu we własnym 

zakresie i na własny koszt na Lotnisko PWSZ w Chełmie w Depułtyczach Królewkich. 

2. W przypadku gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają przeprowadzenie odbioru, o którym 

mowa w ust. 1 na Lotnisku PWSZ w Chełmie w Depułtyczach Królewskich, w szczególności 

uniemożliwiają wykonanie lotu próbnego, odbiór zostanie przeprowadzony w innym 

wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu na terenie kraju.  

3. Wykonawca odpowiada za utratę lub uszkodzenie samolotu w czasie jego transportu i ponosi                        

z tego tytułu wszelkie skutki prawne, do chwili formalnego odbioru samolotu przez 

Zamawiającego, tj. podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru samolotu.  

 

§ 4. 

Prawa własności  

 

  Wykonawca gwarantuje posiadanie wszystkich praw, w tym praw własności intelektualnej  

niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej umowy. Wykonanie obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy  nie będzie naruszać praw osób trzecich jak również nie będzie obciążone  

żadnymi prawami osób trzecich. 

 

 

§ 5. 

Odbiór przedmiotu umowy  

 

 Za dzień wykonania przedmiotu umowy rozumie się podpisanie „bez uwag” protokołu odbioru 

samolotu wraz z wyposażeniem oraz wykonania innych obowiązków określonych w niniejszej 

umowie, z wyłączeniem obowiązków wskazanych w § 1 ust. 4 lit c i d. 

1. Miejscem przeprowadzenia odbioru jest Lotnisko PWSZ w Chełmie w Depułtyczach 

Królewskich, gmina Chełm,  o ile ze względu na warunki pogodowe Zamawiający nie wskaże 

innego miejsca odbioru. 

2. Celem dokonania odbioru samolotu, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

Zamawiającemu wraz z samolotem dokumentów wymienionych w § 1 ust. 4, w tym 

potwierdzających prowadzenia obsługi CAMO,  dostarczenia subskrypcji dokumentacji 

technicznej,  polisy OC, AC, NNW. 

3. W ramach czynności odbioru dostarczonego samolotu Zamawiający oceni w szczególności: 
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a) spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia; 

b) zgodność parametrów technicznych, wyposażenia samolotu oraz kompletności dokumentacji  

niezbędnej do prawidłowego  i zgodnego z prawem eksploatowania i funkcjonowania  samolotu, 

jak również spełnienia innych obowiązków określonych w umowie; 

c) jakość i poprawność wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 umowy. 

4. Według uznania Zamawiającego odbiór samolotu poprzedzony będzie wykonaniem lotu 

próbnego (kontrolnego) minimum 1 godzinnego na koszt Wykonawcy lub krótszego w zależności 

od decyzji Zamawiającego w tym zakresie.  

5. Odbioru samolotu dokonana komisja powołana przez Zamawiającego w obecności 

przedstawiciela Wykonawcy.     

6. Odbiór zostanie dokonany w formie pisemnego protokołu podpisanego przez osoby, o których 

mowa w ust. 6. 

7. W przypadku ujawnienia wad samolotu, jego wyposażenia lub braków w zakresie wymaganej 

dokumentacji bądź wykonania innych obowiązków Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

1) jeżeli wady samolotu, wady jego wyposażenia  lub stwierdzone braki nadają się do usunięcia, 

Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając odpowiedni termin na ich  

usunięcie/uzupełnienie, po czym uzgodnić termin kolejnego odbioru. 

2) jeżeli wady samolotu, wady jego wyposażenia  lub stwierdzone braki nie nadają się do 

usunięcia Zamawiający może od  umowy odstąpić. 

 

 

§ 6. 

 Potencjał wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji przedmiotu umowy posiada odpowiednie zasoby 

techniczne, personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia                 

w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy oraz posiada środki finansowe 

umożliwiające wykonanie przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci……………………, na zasoby którego w zakresie zdolności 

technicznych i/lub zdolności zawodowych i/lub zdolności finansowych i/lub zdolności 

ekonomicznych powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie 

……………….……….. W przypadku zmiany lub rezygnacji wykonania umowy przez ww. podmiot 

trzeci z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do 

zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem spełniającym samodzielnie warunki udziału w 

postępowaniu  w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania przetargowego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego w tym 

przedmiocie1  

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ………………………….., na zasoby którego w zakresie 

zdolności finansowych i/lub ekonomicznych Wykonawca powoływał się składając ofertę będzie 

ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. 

Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ww. podmiotu trzeciego z tego tytułu nie obciążają 

Zamawiającego2 

 

§ 7. 

Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy: 

1)  siłami własnymi,  

                                                 
1  przepisy mają zastosowanie wyłącznie w przypadku wystąpienia podmiotu trzeciego, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się składając ofert 
2  przepisy mają zastosowanie wyłącznie w przypadku wystąpienia podmiotu trzeciego, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się składając ofertę 
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2) z udziałem podwykonawcy/ów w zakresie: 

a)…………………………………………………………………………….……….…………  

(nazwa Podwykonawcy/ zakres prac) 

b) …………………………………………………………………………………………………  

(nazwa Podwykonawcy/zakres prac) 

2. Wykonawca zobowiązany jest: 

a) przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy podać Zamawiającemu nazwę (firmę) 

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcy i osób do kontaktu z nimi 

zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy, 

b) na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy zawiadamiać Zamawiającego o zmianie 

danych wymienionych w ust. 1), 

c) przekazać Zamawiającemu informacje na temat nowych podwykonawców, którym zamierza 

powierzyć realizację przedmiotu umowy lub jego części. 

3. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, 

jakby to były działania Wykonawcy. 

4. Za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

 

 

§ 8. 

Cena i warunki płatności 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą na kwotę: 

 

Cena: 
netto: ............................................... PLN 

(słownie:.............................................................................................................. PLN) 

podatek VAT: ................................. PLN 

cena brutto: ..................................... PLN 

(słownie:.......................................................................... PLN łącznie z podatkiem VAT). 

 

2. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie  faktury 

wystawionej przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca wystawi fakturę po dostarczeniu samolotu wraz z wymaganym wyposażeniem i 

dokumentacją oraz po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru „bez uwag”, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

4.  Należne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie przelane na konto bankowe wskazane przez 

Wykonawcę w terminie 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji (przeniesienia praw) oraz obciążeń  

wierzytelności przysługujących mu z tytułu realizacji umowy, bez zgody Zamawiającego. 

 

§ 9. 

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze 

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę 

Zamawiający ma prawo żądać zapłacenia przez Wykonawcę kary umownej w następujących 

przypadkach i wysokościach: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy – 10 % wartości umowy brutto,  

b) w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 za każdy 

dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu wykonania, o którym 

mowa w § 2 ust. 1, jednak nie więcej niż 8 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 8 ust. 1, 
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c) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w ramach rękojmi za wady lub w 

okresie gwarancji  - 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu 

wad, 

d) w każdym innym przypadku niewymienionym powyżej, a stanowiącym niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie przez Wykonawcę umowy – 1 % wartości umowy brutto za każde 

niewykonane lub nienależycie wykonane zobowiązanie umowne.  

2. Zamawiający ma prawo do potrącenia  powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych, 

z jakiejkolwiek należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Kara umowna staje się wymagalna w dniu wystąpienia zdarzenia powodującego obciążenie 

Wykonawcy karą umowną. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń odszkodowawczych przekraczających kary umowne do 

wysokości poniesionych przez niego strat i utraconych korzyści. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawcy 

nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu poniesionych kosztów związanych  z przedmiotem 

umowy. 

 

§ 10. 

Gwarancja, rękojmia i procedury reklamacyjne 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony samolot wraz 

z wyposażeniem na okres  

………………………………………………………………………………………….. 

2. Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru samolotu wraz z wyposażeniem przez 

Zamawiającego bez wad. 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kartę gwarancyjną na dostarczony samolot, wraz z 

wyposażeniem dodatkowym  zawierającą w szczególności oznaczenie identyfikujące ten samolot 

oraz datę produkcji. Postanowienia w karcie gwarancyjnej nie mogą być sprzeczne (lub mniej 

korzystne dla Zamawiającego) z postanowieniami wynikającymi z niniejszej umowy. W 

przypadku wystąpienia sprzeczności postanowień karty gwarancyjnej z niniejszą umową stosuje 

się postanowienia umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania gwarancji do bezpłatnego usunięcia wszelkich 

wad fizycznych, usterek, niesprawności powstałych w samolocie i wyposażeniu oraz bezpłatnej 

wymiany wadliwego samolotu lub poszczególnych jego elementów na nowy samolot lub na nowe 

elementy wolny/e od wad. 

5. W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny w każdym przypadku  gdy 

ujawnią się wady przed upływem terminu gwarancji oraz całościowy przegląd gwarancyjny na 

miesiąc przed upływem terminu gwarancji dla całego samolotu wraz z wyposażeniem. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 

b) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 

c) wszczęciu postępowania likwidacyjnego Wykonawcy; 

d) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy; 

e) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy. 

7. Gwarancja obejmuje również wyroby i usługi nabyte u podwykonawców. 

8. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z 

tytułu rękojmi za wady określone w przepisach Kodeksu cywilnego. 

9. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli 

Wykonawca wadę zataił. 

10. W celu realizacji uprawnień gwarancyjnych Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić 

Wykonawcę o wadzie. Formę zawiadomienia stanowi „Protokół reklamacji” sporządzony przez 

Zamawiającego i przekazany Wykonawcy w terminie 10 dni od daty ujawnienia przez 

Zamawiającego wady.  

11. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy, Wykonawca: 
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1) rozpatrzy „Protokół reklamacji” w terminie 5 dni licząc od daty jego otrzymania. 

Nierozpatrzenie protokołu w tym terminie uważa się za uznanie reklamacji; 

2) usunie wadę w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacji” chyba że 

niezbędne jest użycie części zamiennych sprowadzanych z zagranicy lub występują inne 

uzasadnione okoliczności niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające usunięcie wady w  

tym terminie - w tych przypadkach termin usunięcia wad może zostać przedłużony przez 

Zamawiającego; decyzja Zamawiającego określająca termin na usunięcie przez Wykonawcę 

wad samolotu jest ostateczna i Wykonawca zobowiązuje się do jej wykonania,  

3) przedmiot umowy wolny od wad zostanie przez Wykonawcę, na własny koszt dostarczony 

do miejsca, w którym wady te zostały ujawnione w terminie określonym w pkt 2. 

12. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia niesprawności samolotu wraz z 

wyposażeniem do dnia dostarczenia naprawionego samolotu wraz z wyposażeniem 

Zamawiającemu. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie usunąć zaistniałej wady  

w terminie określonym w ust. 11 pkt 2 jest on zobowiązany do jego wymiany na nowy wolny od 

wad w terminie 21 dni licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacji”. W przypadku, gdy 

wymiana wadliwego  samolotu wraz z wyposażeniem na nowy wolny od wad w tym terminie jest 

niemożliwa z powodu okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 

Zamawiający może wyrazić zgodę na przedłużenie tego terminu. Termin na realizację w tym 

zakresie umowy określa Zamawiający i decyzja jego jest ostateczna.        

14. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 13 samolot wraz z wyposażeniem podlega 

odbiorowi dokonywanemu przez Zamawiającego, zgodnie z § 5 niniejszej umowy. 

15. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usuwaniem wad (naprawa samolotu lub 

poszczególnych jego elementów, wymiana samolotu lub poszczególnych jego elementów na 

sprawne/wolne od wad, koszt części zamiennych, koszt pobytu i dojazdu Wykonawcy do 

Zamawiającego) obciążają Wykonawcę. 

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia samolotu za okres od chwili 

jego przyjęcia do naprawy do chwili przekazania Zamawiającemu samolotu sprawnego/wolnego 

od wad. Transport wadliwego przedmiotu umowy do wymiany i po wymianie odbywa się na koszt 

oraz odpowiedzialność Wykonawcy. 

17. Jeżeli Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast przedmiotu wadliwego taki sam przedmiot 

nowy i sprawny - wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od daty dostawy. Wymiany 

samolotu Wykonawca dokona bez żadnej opłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie. 

 

 

§ 11. 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz w Kodeksie cywilnym Zamawiający 

ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku: 

1) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy, 

2) w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa § 2 ust. 1umowy o 9 dni, 

3) w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 8 pkt 2, 

4) w przypadku gdy Wykonawca nie realizuje zobowiązań umownych lub wykonuje je w sposób 

nienależyty. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie do 60 dni od dnia powzięcia przez 

Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zwierać uzasadnienie. 

3. Odstąpienie od umowy nie zwalnia od zapłaty kar umownych w razie zaistnienia przesłanek do 

ich naliczenia, jak również Zamawiający jest uprawniony do wykonywania wobec Wykonawcy 

wszelkich roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji wobec części przedmiotu umowy wykonanych 

przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. 
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§ 12. 

Osoby odpowiedzialne i zawiadomienia 
 

1. Za realizację niniejszej umowy odpowiedzialni są: 

 

- ze strony Zamawiającego: .....................................................tel………e-mail…..... 

 

- ze strony Wykonawcy:...........................................................tel……..e-mail……… 

2. Wyznaczona osoba może być w każdym czasie zmieniona, po pisemnym zawiadomieniu drugiej 

Strony, bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. 

3. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku  

z realizacją niniejszej umowy pomiędzy Stronami będzie sporządzona na piśmie  

i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Ww. pisma mogą być przesłane drogą pocztową (listem 

lub kurierem) na adres siedziby Strony, za pomocą faxu - fax Wykonawcy ………….., fax 

Zamawiającego …………, na adres poczty elektronicznej  -  a-mail Wykonawcy ……………., e-

mail Zamawiającego ………….     bądź  doręczane osobiście. 

4. Każda ze Stron jest zobowiązana do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca 

siedziby, faksu, adresu poczty elektronicznej. Zawiadomienia wysłane na ostatni znany Stronie 

adres siedziby, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej, Strony uznają za skutecznie 

doręczone. 

 

§ 13. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać 

będą polubownie. 

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 

3. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach procesowych – przepisy Kodeksu 

postępowania cywilnego. 

5. Umowa sporządzona została w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron. 

 

 

Załączniki: 

Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 

Zał. nr 2 Oferta wykonawcy 
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