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UMOWA DOSTAWY Nr … 

 

zawarta w dniu ... … …. roku w Opolu, pomiędzy: 

„Park Naukowo-Technologiczny w Opolu” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  

z siedzibą w Opolu, przy ulicy Technologicznej 2, 45-839 Opole, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449086, z kapitałem zakładowym 

wpłaconym w wysokości 24 077 500,00 PLN, posiadająca numer NIP: 7543069732 i numer 

REGON: 161506358, reprezentowana przez: 

- Jarosława Mamalę – Prezesa Zarządu, 

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, 

a 

… 

z siedzibą w …, przy ulicy …, kod …, zarejestrowanym w …, prowadzonym przez …, pod 

numerem …, posiadającym numer NIP … oraz numer REGON …, reprezentowanym zgodnie 

przez: 

- … - …, 

- … - …, 

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, 

zwanymi łącznie w dalszej części Umowy „Stronami”. 

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, realizowanego pod nazwą: „Zakup  

i dostawa Sterownika czasu rzeczywistego dla silników spalinowych wraz z 

oprogramowaniem w ramach projektu pn. „ Prace B+R dotyczące sposobu efektywnego 

zasilania silnika spalinowego.”, Strony zawierają niniejszą Umowę, której przedmiotem jest 

dostawa w ramach zadania pod nazwą: „Sterownika czasu rzeczywistego dla silników 

spalinowych wraz z oprogramowaniem ” (zwany w dalszej części Umowy „przedmiotem 

umowy” lub „Sprzętem”). 

2. Niniejsza Umowa jest dofinansowana w ramach Projektu realizowanego pod nazwą: „Prace 

B+R dotyczące sposobu efektywnego zasilania silnika spalinowego”nr decyzji: 
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RPOP.01.01.00-16-0063/16-00 z dnia 18.08.2017 r. współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020; 

Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy wraz z wymaganymi parametrami technicznymi 

zawarto w Zapytaniu ofertowym – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, 

stanowiącej jako załącznik integralną część niniejszej Umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że: 

1) realizacja umowy przeprowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

zgodnie z umową oraz złożoną ofertą, przy czym w razie rozbieżności pomiędzy umową 

a ofertą, pierwszeństwo mają zapisy umowy, 

2) Sprzęt jest fabrycznie nowy, 

3) Sprzęt jest jego własnością, jest wolny od wad fizycznych i prawnych, nie jest obciążony 

żadnymi prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania 

egzekucyjnego lub zabezpieczenia, 

4) posiada doświadczenie, wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do prawidłowego  

i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu umowy oraz zasoby finansowe pozwalające 

na prawidłowe i terminowe wykonanie Umowy, 

5) zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających 

lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, w tym o wszczęciu wobec niego 

(wobec Wykonawcy) postępowania egzekucyjnego, naprawczego, restrukturyzacyjnego, 

upadłościowego, likwidacyjnego, lub innego postepowania będącego skutkiem 

niewypłacalności, a także o innych istotnych zdarzeniach,  

w terminie 7 dni od dnia zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń wskazanych powyżej.  

6) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby związane  

z realizacją niniejszej umowy, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych, (t.j.: Dz. U. z 2016 r.  poz. 922) – dotyczy Wykonawcy będącego 

osobom fizyczną. 

5. Jeżeli Wykonawca realizuje umowę przy udziale podwykonawców, to za działania  

i zaniechania podwykonawców odpowiada jak za działania i zaniechania własne, choćby nie 

ponosił winy w wyborze. 
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§ 2. 

MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na adres Zamawiającego: Park Naukowo-

Technologiczny w Opolu  Sp. z o.o. ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole, pomieszczenie 

wskazane przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1. 

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca jest również zobowiązany do pierwszego 

uruchomienia Sprzętu w celu wykazania poprawności jego działania, oraz przeprowadzenia 

szkolenia użytkowników (pracowników Zamawiającego) w zakresie obsługi dostarczonego 

Sprzętu. Uruchomienie Sprzętu i szkolenie odbędzie się  

u Zamawiającego w miejscu dostawy. 

3. Termin realizacji całości przedmiotu umowy strony ustalają na …….dni od dnia podpisania 

Umowy. 

4. Na potwierdzenie prawidłowo zrealizowanej Umowy Strony podpiszą protokół zdawczo-

odbiorczy. Jednocześnie Strony dopuszczają osobny odbiór i osobne protokoły zdawczo-

odbiorcze w zakresie dostawy, uruchomienia i szkolenia. 

5. Podpis (na protokole) osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego 

oznacza potwierdzenie zgodności dostarczanego Sprzętu z umową, w tym z załącznikami do 

umowy, z zastrzeżeniem iż nie wyłącza to, ani nie ogranicza uprawnień z rękojmi i gwarancji. 

6. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego Zamawiający zastrzega prawo odmowy 

odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczeniatowaru wolnego od wad  

w terminie 7 dni od dnia odmowy, z zastrzeżeniem, iż nie wyłącza to, ani nie ogranicza 

możliwości odstąpienia od umowy oraz naliczania kar umownych.  

 

§ 3. 

  OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY 

1. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy: 

1) po stronie Zamawiającego: Aleksandra Gałęza  tel.  77 443 89 35 

2) po stronie Wykonawcy: …, tel. ..., służbowy: …, 

2. Zmiana osób i danych kontaktowych, o których mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy 

i nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony  

o zaistniałej zmianie. 
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§ 4. 

WARTOŚĆ UMOWY, ZASADY ROZLICZEŃ 

1. Całkowita wartość Umowy wynosi: 

1) … zł netto (słownie: …), 

2) … zł brutto (słownie: …), w tym kwota … zł podatku od towarów i usług w stawce … 

%. 

2. Całkowita wartość Umowy brutto wynika z oferty Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia, w tym: cenę Sprzętu, koszty dostawy (transportu i 

rozładunku), koszty ubezpieczenia na czas transportu, koszty uruchomienia Sprzętu i 

przeprowadzenia szkolenia, zyski, narzuty, ewentualne upusty, oraz pozostałe czynniki 

cenotwórcze w tym daniny publiczno - prawne oraz koszty wszelkich innych świadczeń 

niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy. 

3. Do kwoty netto Wykonawca dolicza podatek VAT w wysokości zgodnej  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. 

4. Wartość umowy podana w ust. 1 jest stała i nie będzie podlegać żadnej waloryzacji, ani 

zmianom. 

5. Płatność za przedmiot umowy zrealizowana będzie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Strony bezusterkowy protokół 

zdawczo-odbiorczy.  

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5. 

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY 

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji jakości i rękojmi za wady na 

okres…………….miesięcy. 

2. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony bezusterkowego 

protokołu zdawczo- odbiorczego. 

3. Karta gwarancyjna w języku polskim zostanie dostarczona wraz z przedmiotem umowy, a 

w przypadku jej niedoręczenia postanowienia niniejszej Umowy obowiązywały będą bez 
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konieczności jej uzyskania. Dokumenty gwarancyjne- karta gwarancyjna - nie będą 

obowiązywały w zakresie, w jakim ich postanowienia pozostają niezgodne  

z postanowieniami niniejszej Umowy. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia wady w terminie 30 dni od dnia jej wykrycia.  

5. Wykonywanie napraw gwarancyjnych powinno się odbywać, w miarę możliwości, na 

miejscu u Zamawiającego. W przypadku naprawy gwarancyjnej Sprzętu poza adresem 

Zamawiającego wszelkie koszty oraz ryzyko związane z transportem Sprzętu ponosi 

Wykonawca. 

6. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad 

Sprzętu (przez co rozumie się również wymianę wadliwego Sprzętu na wolny od wad) – w 

terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Jeżeli dotrzymanie terminu, o którym mowa w 

zdaniu 1, nie będzie możliwe z przyczyn obiektywnych, wówczas Zamawiający może 

wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu pod warunkiem jednak, że wniosek Wykonawcy 

o jego wydłużenie wpłynął do Zamawiającego w terminie, o którym mowa w zdaniu 1. Brak 

pisemnej zgody nie będzie uznawany za wyrażenie zgody w sposób dorozumiany. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się z obowiązków wynikających z udzielonej 

gwarancji lub rękojmi za wady, pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia dodatkowego 

7 dniowego terminu, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania zastępczego 

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody sądu, co 

nie uchybia uprawnieniom wskazanym w ust. 7 i nie wyłącza możliwości naliczenia kary 

umownej.  

8. Ponadto w okolicznościach wskazanych w ust. 7 Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od niniejszej Umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, co nie uchybia 

możliwości naliczania kary umownej. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać 

złożone w terminie 90 dni od dnia zaistnienia zdarzenia umożliwiającego odstąpienie. 

 

§ 6. 

KARY UMOWNE 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych  

z następujących tytułów: 
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1) za niedotrzymanie przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów w Umowie 

wskazanych, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2) poniżej, Zamawiający może naliczyć 

karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4, 

za każdy dzień opóźnienia, 

2) za niedotrzymanie przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów dotyczących usunięcia 

wad, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto wskazanego w § 4, za każdy dzień opóźnienia, 

3) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia Zamawiającemu kary umownej za odstąpienie od 

Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego,  

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4. 

3. Kary umowne, zostaną zapłacone w terminie 7 dni od dnia wezwania. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych z przysługującą mu 

wierzytelnością z tytułu wynagrodzenia za przedmiot umowy, choćby obie wierzytelności 

nie były jeszcze wymagalne (potrącenie umowne). 

5. Stronom przysługuje prawo dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego w przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartością wysokość 

kar umownych określonych w niniejszym paragrafie. 

6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania zobowiązań 

w Umowie wskazanych. 

7. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty lub kary, jakie Zamawiający 

poniesie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem Umowy przez 

Wykonawcę. 

8. Postanowienia objęte niniejszym paragrafem obowiązują także w przypadku zakończenia 

niniejszej Umowy, w tym poprzez odstąpienie od Umowy i będą traktowane jako odrębne 

zobowiązanie.  
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§ 7. 

ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej Umowy, na zasadach w Umowie 

wskazanych. 

3. Zmiany Umowy mogą dotyczyć: 

1) parametrów technicznych Sprzętu, 

2) terminów wskazanych w Umowie, 

3) miejsca realizacji Umowy, 

4) zasad dotyczących odbioru Sprzętu, 

5) warunków płatności i zasad rozliczeń, 

6) warunków gwarancji i serwisu, 

7) wartości Umowy. 

4. Zmiany Umowy mogą nastąpić pod następującymi warunkami: 

1) Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę Umowy, 

2) okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany zostaną wskazane w preambule aneksu, 

3) konieczność dokonania zmian uzasadniona będzie co najmniej  jedną z okoliczności 

wskazanych w ust. 5. 

5. Okoliczności uzasadniające zmianę Umowy: 

1) wystąpienie uzasadnionej konieczności zmiany któregokolwiek z terminów 

wskazanych w Umowie, 

2) dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego, w następujący sposób:  

a) może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu 

umowy, 

b) może przyczynić się do podniesienia jakości wykonywania przedmiotu umowy, 

c) może zaoferować dodatkowe funkcje Sprzętu lub nowsze oprogramowanie, przy 

niezmienionej wartości wynagrodzenia, 

3) zmiany Umowy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, 

literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego Umowy, numeracji jednostek 
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redakcyjnych, śródtytułów lub uzupełnień treści niepowodujących zmiany celu  

i istoty Umowy, 

4) w przypadku uchwalenia (lub zmiany) powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

krajowego lub wspólnotowego, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu 

zawarcia Umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia  

zmian Umowy, 

5) podczas wykonywania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania 

uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, 

niepowodujących zmiany celu i istoty Umowy, 

6) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w 

Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 

usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 

zapisów przez Strony, 

7) obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla których 

została ona zawarta, 

8) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Umowy, przy zachowaniu jej dotychczasowej treści, nie leży w interesie 

Zamawiającego lub w interesie publicznym, 

9) w przypadku zaistnienia następujących okoliczności uzasadniających zmianę Umowy, 

których wystąpienia nie można przewidzieć na etapie zawierania Umowy: 

a) wystąpienia siły wyższej, 

b) strajków (z wyłączeniem strajków w przedsiębiorstwie Zamawiającego  

i Wykonawcy), 

c) stanu wyjątkowego lub stanu wojennego. 

6. Zamawiający przewiduje także możliwość dokonania zmian i uzupełnień w Umowie, które 

nie stanowią istotnej zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody 

Wykonawcy i nie powinny w szczególności naruszać zasad uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców oraz modyfikować zakresu  

i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treści oferty. W takim przypadku mają 

odpowiednie zastosowanie postanowienie ust. 1 oraz ust. 4 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu. 
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7. Ilekroć w treści Umowy jest mowa o zmianach Umowy, należy przez to rozumieć także jej 

uzupełnienia. 

8. Zmiany osób uprawnionych do reprezentacji Stron, a także zmiana siedziby lub nazwy 

Stron, nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu niniejszego paragrafu i nie wymagają 

aneksu, przy czym wymagane jest skuteczne doręczenie drugiej Stronie pisemnej informacji 

o dokonaniu zmiany wraz z załącznikiem w postaci aktualnego odpisu  

z właściwego rejestru. 

9. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie nie uchybiają możliwości zmian Umowy 

wynikających z art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

§ 8. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może także od Umowy odstąpić, 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.Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić  

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku wskazanym w ust. 1 Wykonawcamoże żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, stwierdzonego protokolarnie przez strony, 

a Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek kar umownych, 

rekompensat lub odszkodowań. 

3. Zamawiający ma także prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach 

1) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z Umową lub powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, 

2) jeżeli Wykonawca opóźnia się w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wskazanego w 

Umowie pomimo wyznaczenia mu dodatkowego 7 dniowego terminu,  

z zastrzeżeniem, iż wyznaczenie terminu nie wyłącza możliwości naliczenia kar 

umownych, 

3) jeżeli łączna wysokość kar umownych, naliczonych Wykonawcy w związku  

z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem niniejszej Umowy, osiągnie 
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wysokość 20% całkowitej wartości Umowy, o której mowa  w § 4 ust. 1 

niniejszejUmowy (przy czy prawo odstąpienia przysługuje niezależnie od naliczonych 

kar), 

4) jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane w § 5 ust. 7, 

5) jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku, określonego w § 1 ust. 6 pkt 5 lub jeżeli 

zaistnieją okoliczności wskazane w tym przepisie, 

6) jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa, a w szczególności w przepisach kodeksu cywilnego. 

4. Odstąpienie uzasadnione ziszczeniem się dyspozycji ust. 3 pkt 1-5 uważane będzie za 

zawinione przez Wykonawcę i uprawniające Zamawiającego do naliczenia kar umownych. 

5. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 3, może nastąpić w terminie 90 dni od daty powzięcia 

przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę tego 

odstąpienia. 

6. W przypadku odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 lub 3, Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania częściUmowy. 

 

§ 9. 

LICENCJE 

1. W przypadku, gdy do prawidłowego funkcjonowania Sprzętu objętego przedmiotem umowy 

niezbędne jest oprogramowanie, oprogramowanie to zostanie dostarczone  

i zainstalowane wraz ze Sprzętem i jego kopią zapasową na stosownym nośniku. 

2. Wykonawca oświadcza, że oprogramowanie, o którym mowa w ust. 1 pochodzi  

z legalnego źródła, zostało wytworzone zgodnie z prawem, nie narusza jakichkolwiek praw 

osób trzecich, a Wykonawcy przysługuje prawo do udzielenia lub przeniesienia na 

Zamawiającego licencji na oprogramowanie. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, ani 

terytorialnie, skutecznej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej licencji na korzystanie  

z oprogramowania w celu wykonania niniejszej Umowy i korzystania ze Sprzętu zgodnie z 

jego przeznaczeniem. 

4. Postanowienia dotyczące rękojmi za wady oraz gwarancji obejmują także oprogramowanie.  
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5. W przypadku zbycia przez Zamawiającego Sprzętu, licencje objęte niniejszą Umową 

przejdą na nabywcę bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

6. Wszelkie obowiązki przewidziane niniejszym paragrafem, objętezostały wynagrodzeniem 

umownym (określonym w § 4), a korzystanie z oprogramowania nie będzie powodowało 

konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

 

§ 10. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Nieważność jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie wywołuje nieważności 

całej Umowy, zaś w miejsce postanowień nieważnych będą mieć zastosowanie przepisy 

prawa, a w razie ich braku Strony uzgodnią takie nowe postanowienia, które pozwolą na 

wykonywanie Umowy zgodnie z jej celem i wspólnym zamiarem Stron, którym kierowały 

się w chwili zawierania Umowy. 

2. Brak egzekwowania przez jedną ze Stron realizacji obowiązków drugiej Strony w czasie 

obowiązywania niniejszej Umowy nie będzie interpretowany jako zgoda na niewykonywanie 

postanowień Umowy lub zmianę jej treści. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

4. Ewentualne spory Stron na tle realizacji niniejszej Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu 

rzeczowo właściwemu sądowi powszechnemu w Opolu. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, tj. 1 dla Wykonawcy i 1 dla 

Zamawiającego. 

6. Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 

1) Zapytanie ofertowe – załącznik nr 1, 

2) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2, 

3) Specyfikacja techniczna  - załącznik nr 3. 

 

ZAMAWIAJĄCY :     WYKONAWCA: 

 

 


