Załącznik Nr 3
Zam. 7/2021/ZO/KONTENERY
Umowa Nr ………………..
zawarta dnia ………………. r. w Olsztynie pomiędzy
Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie mającym siedzibę przy ul.
Michała Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn
zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Rejestru
Sądowego
wpisana
pod
NR
KRS
0000095026,
posiadającym
NIP 739-020-20-79, REGON 000080192
reprezentowanym przez:
Dyrektora Instytutu – dr inż. Annę Wiśniewską
zwanym dalej „Zamawiającym”
a firmą…………………………. z siedzibą przy ul…………………………………………………..
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………………….. Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS ………………………
NIP: …………………., REGON: ……………………..
reprezentowaną przez:
………………………………….
zwaną dalej „Sprzedawcą”,
o następującej treści:
Zamawiający i Sprzedawca , stanowią Strony umowy i będą zwani w dalszej części umowy łącznie
„Stronami,”
Niniejsza umowa jest konsekwencją wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr Zam.
7/2021/ZO/KONTENERY w dniu …………………, zgodnie ze złożoną ofertą Sprzedawcy stanowiącą załącznik do
umowy.

§ 1.
Przedmiot umowy i miejsce dostawy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa jednorazowa specjalistycznej odzieży ochronnej.
2. Niniejsza umowa jest finansowana i realizowana na potrzeby realizacji projektu pt. Kompleksowe
wykorzystanie oraz optymalizacja użycia energii odnawialnej w procesie rozrodu ryb, inkubacji ikry
oraz podchowu wylęgu i narybku, ze szczególnym uwzględnieniem akwakultury środowiskowej” .
(Umowa o dofinansowanie Nr 00001-6521.1-0R1400002/17/20 z dn. 21-07-2020 r.) (35 sztuk
wontonów) oraz z projektu pt. „Monitoring ichtiofauny jeziornej w latach 2019-2021 na potrzeby
oceny stanu lub po-tencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych” (umowa nr
29/19/F z dnia 08 sierpnia 2019 r). (35 sztuk).
3. W ramach niniejszej umowy Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia szczegółowo
określony w swojej ofercie złożonej w zapytaniu ofertowym.
4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w stanowiącym integralną część umowy załączniku nr

1 pt. Formularz opis przedmiotu zamówienia.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi
zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami
niniejszej Umowy.
6. Miejsce realizacji: Zakład Rybactwa Jeziorowego w Giżycku, ul. Rajska 2, 11-50 Giżycko.
§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść własność przedmiotu umowy na Zamawiającego,
a Zamawiający zobowiązuje się przedmiot umowy odebrać i zapłacić przedawcy cenę.
2. Dostarczenie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 nastąpi w terminie 14 dni od dnia
zawarcia umowy.
§3
Cena i warunki płatności
1. Cena na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty w Części nr ……………………..wynosi
………………….. PLN (słownie: ………………………………….00/100 ) z VAT.
2. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy.
3. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży na podstawie wystawionej faktury.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu
umowy przyjętego jako kompletny i bez wad.
5. Zapłata za dostawę nastąpi przelewem, na konto Sprzedawcy wskazane na fakturze znajdujące się na
dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.
6. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
7. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres wskazany przez
przedstawiciela Zamawiającego.
8. Faktura wystawiona przez Sprzedawcę wskazywać musi numer umowy z której wynika płatność.
9. Faktura wystawiona przez Sprzedawcę musi posiadać w załączeniu kserokopię podpisanego przez obie
strony protokołu odbioru przedmiotu umowy.
10. Nazewnictwo zastosowane w fakturze i w protokole odbioru musi być zgodne z nazewnictwem
zastosowanym w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.
11. Zamawiający jest uprawniony do odmowy wypłaty ceny w przypadku wystawienia faktury w sposób
niezgodny z ust 7 -10 do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
12. Zamawiający szacuje, iż przedmiotową umowę wykorzysta w 100%.
§4
Dostawa i odbiór przedmiotu umowy
1. Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: dostarczenie przedmiotu umowy do miejsca wskazanego w § 1
ust.6.
2. Dostarczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane po uprzednim uzgodnieniu daty dostawy z
przedstawicielem Zamawiającego.
3. Sprzedawca
dostarczy
wyroby
bezpośrednio
do
Zamawiającego
na
swój
koszt
i ryzyko. Za szkody lub braki powstałe w dostarczanych wyrobach w czasie transportu odpowiedzialność
ponosi Sprzedawca.
4. Wyroby określone w załączniku nr 1 do umowy zostaną dostarczone jednorazowo w ramach danego
zadania.
5. Sprzedawca
zobowiązuje
się
do
zabezpieczenia
i
dostarczenia
wyrobów
w bezzwrotnych opakowaniach gwarantujących i zabezpieczających, iż nie zostaną one uszkodzone w
czasie transportu i przeładunku a także, że nie ulegną zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie
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magazynowania.
6. W ramach wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia do
Zamawiającego wyrobów fabrycznie nowych, pierwszej kategorii, nieużywanych, nieregenerowany1, z
produkcji z roku 2020 lub 2021 r., spełniających wymagania jakościowe i ilościowe określone w opisie
przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
7. Wraz z dostawą wyrobów, Sprzedawca przekaże Zamawiającemu stosowne atesty, certyfikaty, jakości,
aprobaty techniczne o ile dotyczy.
8. Odbioru ilościowego i jakościowego dokonuje osoba/osoby upoważnione przez Zamawiającego.
9. Z odbioru wyrobów dostarczonych przez Sprzedawcę w ramach wykonywania niniejszej umowy
Zamawiający sporządza „Protokół odbioru dostawy” w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden dla
Sprzedawcy, jeden dla Zamawiającego), który stanowić będzie potwierdzenie dostawy. Protokół odbioru
dostawy podpisany przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego i Sprzedawcę jest tylko i wyłącznie
potwierdzeniem dostarczonej ilości towaru i terminu dostawy.
10.Na Sprzedawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty dostarczanego wyrobu do chwili
potwierdzenia jego odbioru przez Zamawiającego. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia wyrobu przechodzi na Zamawiającego z chwilą jego odbioru. Za datę odbioru uważa się datę
podpisania „Protokołu odbioru dostawy”, o którym mowa w ust. 9.
11.Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, która zawiera inny asortyment niż wskazany w umowie
bądź jest niezgodna pod względem ilościowym lub jakościowym ( tj. dostarczony wyrób jest w stanie
niezupełnym, wadliwy lub niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej umowy)
12.W przypadku odmowy przyjęcia dostawy z przyczyn określonych w w ust 11 powyżej wyroby uważa się za
niedostarczone, zaś Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty za nie, zachowując przy tym prawo do
naliczenia Sprzedawcy kar umownych za zwłokę w dostawie wyrobów wskazanych w załączniku nr 1.
§5
Gwarancja
1. Sprzedawca udziela gwarancji na wyroby, określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy na okres 24
miesięcy liczony od daty podpisania Protokołu odbioru dostawy, o którym mowa w § 4 ust.9 niniejszej
umowy.
2. Z tytułu udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 1, Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne
ujawnione w dostarczonym wyrobie, w szczególności Sprzedawca jest zobowiązany względem
Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji w przypadku, gdy dostarczony wyrób jest niezgodny z
umową, w tym ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia,
nie ma właściwości (parametrów technicznych) wymaganych przez Zamawiającego, bądź tych, o których
Sprzedawca zapewniał w ofercie a także w przypadku, gdy Sprzedawca dostarczył Zmawiającemu wyrób
w stanie niezupełnym.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wady fizycznej wyrobu bądź innej okoliczności
wskazanej w ust. 2 powyżej, Zamawiający sporządzi w formie pisemnej „Protokół reklamacji” opisujący
wady stwierdzone przez Zamawiającego i przekaże go Sprzedawcy, zawiadamiając w ten sposób
Sprzedawcę o stwierdzonych wadach.
4. Sprzedawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z usunięciem wady w
wadliwym wyrobie lub wymiany wadliwego wyrobu na wyrób wolny od wad, w tym w szczególności
koszty odbioru wadliwego wyrobu od Zamawiającego i dostarczenia do Zamawiającego wyrobu wolnego
od wad, kosztów związanych z naprawą wadliwego produktu lub wymianą wadliwego produktu na
wolny od wad.
5. Jeżeli usunięcie wad poprzez naprawę wadliwego wyrobu ani wymiana wadliwego wyrobu na wyrób
wolny od wad nie będzie możliwa, Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu
równowartości wadliwego wyrobu będącego przedmiotem reklamacji a Zamawiający będzie uprawniony
do naliczenia Sprzedawcy kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.3. niniejszej umowy.
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Za wyjątkiem wyrobów, dla których Zamawiający dopuszcza regenerację w opisie przedmiotu zamówienia
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6. Zamawiający może korzystać z przysługujących mu uprawnień z tytułu gwarancji niezależnie od
uprawnień wynikających z rękojmi.
7. Zamawiający zachowuje roszczenia z tytułu gwarancji, pomimo upływu okresu, na jaki została udzielona,
jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
8. W przypadku, gdy dostarczony towar nie spełnia warunków ustalonych przez Zamawiającego lub ulegnie
uszkodzeniu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego zostanie wymieniony na nowy w terminie do 14
dni od dnia powiadomienia Sprzedawcy o wadzie. W przypadku wymiany towaru na nowy okres
gwarancji biegnie na nowo.
9. Towar wolny od wad Sprzedawca dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym wadę ujawniono, lub
innego ustalonego przez Zamawiającego w terminie określonym powyżej.
10. W zakresie nieuregulowanym odmiennie stosuje się odpowiednio art. 577-581 kc.
§6
Rękojmia
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Zamawiający ma prawo korzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, na zasadach określonych w ustawie
kodeks cywilny z zachowaniem odrębności wynikających z niniejszej umowy.
Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania przedmiotu umowy,
domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na
Zamawiającego.
Jeżeli Zamawiający, wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, Sprzedawca jest obowiązany na własny
koszt odebrać rzecz wadliwą z miejsca wskazanego przez Zamawiającego a następnie niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dowiedzenia się o wadzie, dostarczyć rzecz nową wolną od wad do
miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Powyższy zapis stosuje się do zwrotu rzeczy w razie
odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.
Jeżeli Zamawiający zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu
ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego
żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że Sprzedawca uznał żądanie Zamawiającego za
uzasadnione.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem
trzech lat od dnia wydania rzeczy Zamawiającemu.
W terminie roku od stwierdzenia wady Zamawiający może złożyć oświadczenie
o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady przedmiotu umowy. Jeżeli Zamawiający
żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o
odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do
wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
W niniejszej umowie nie mają zastosowania przepisy art. 557, art. 561 § 3, art. 5612, art. 563, 568 § 1 i
3, Ustawy kodeks cywilny.
§7
Przedstawicielstwo Stron

1. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację postanowień niniejszej umowy i podpisanie protokołu
odbioru przedmiotu umowy dostawy ze strony Zamawiającego jest ……………………………… nr tel. ……………
e-mail: ……………………………….. .
2. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację postanowień niniejszej umowy z ramienia Sprzedawcy
jest …………….…………………. nr tel. ……………… e-mail: ……………………………….. .
§8
Kary umowne
1.

Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1.1. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy w
wysokości 10% ceny określonej w §3 ust. 1,
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2.
3.
4.
5.

1.2. za niedotrzymanie przez Sprzedawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w §2 ust. 2
w wysokości 0,2% ceny określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od ostatniego dnia
wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy,
1.3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,5% ceny
wadliwego przedmiotu za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady.
Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty na jaką opiewa faktura za dany okres rozliczeniowy.
Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody
przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
W przypadku zwłoki w terminowym opłacaniu należności, Zamawiający zapłaci Sprzedawcy odsetki
ustawowe.
Łączna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Sprzedawcy, wynosi 20%
wartości umowy określonej w §3 ust. 1 umowy.
§8
Warunki odstąpienia od umowy

1.

Zamawiający oprócz przyczyn wskazanych w Kodeksie Cywilnym może odstąpić od umowy:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
b) w przypadku niewywiązania się przez Sprzedawcę z postanowień niniejszej umowy, w szczególności
w przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu dostawy przedmiotu umowy, określonego
w § 2 ust. 2 oraz w przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu usunięcia wad i usterek
zgłoszonych przez Zamawiającego w ramach gwarancji lub rękojmi – terminie 60 dni od dnia
powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia.
2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§9
Zmiany w umowie
1.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Sprzedawcy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w następujących przypadkach:
2.1. w zakresie wynagrodzenia Sprzedawcy – jeśli na podstawie odrębnych przepisów nastąpią zmiany
stawek podatku: w takiej sytuacji stosuje się stawkę podatku VAT aktualną na dzień wystawienia
faktury VAT;
2.2. gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z
należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w
szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru,
zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na
lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej
Sprzedawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego .
Sprzedawca dołoży wszelkich starań , aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw
wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się
informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z
dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt. 2.2., strony ustalają nowy termin
realizacji przedmiotu umowy.
4. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy) oraz
za zgodą obu stron.

5

§10
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE STRON
I MOŻLIWOŚCI ZMIANY TREŚCI UMOWY W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM LUB WYSTĄPIENIEM COVID –
19

1. Strony niniejszej umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z
przeciwdziałaniem lub wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki
wpływ wystąpił lub może wystąpić.
2. Strony umowy potwierdzają wpływ okoliczności związanych z przeciwdziałaniem lub wystąpieniem
COVID-19 na należyte wykonanie umowy dołączając do informacji, o której mowa w ust. 1,
oświadczenia lub dokumenty uzasadniające ten fakt i stanowiące dowody wpływu zaistniałych
okoliczności na realizację niniejszej umowy, w szczególności dokumentujące związek przyczynowo skutkowy i związek czasowy pomiędzy zaistniałymi okolicznościami związanymi z wystąpieniem COVID
– 19 a trudnościami w realizacji umowy, które mogą dotyczyć w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż
stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
2) decyzji
wydanych
przez
Głównego
Inspektora
Sanitarnego
lub
działającego
z
jego
upoważnienia
państwowego
wojewódzkiego
inspektora
sanitarnego,
w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Sprzedawcę obowiązek podjęcia
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2;
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do
sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
5) okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one podSprzedawcy lub
dalszego podSprzedawcy.
3. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na
należyte wykonanie tej umowy.
4. Strona umowy, która otrzymała od drugiej strony informację, o której mowa
w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w
terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z
uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie.
Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich
otrzymania.
5. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19,o których mowa w
ust. 1 i ust 2, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, może
w uzgodnieniu z Sprzedawcą dokonać zmian w umowie bądź poprzez skorzystanie z rozwiązań
opisanych w § 16, bądź wybierając spośród rozwiązań opisanych poniżej tj.:
5.1. zmianę terminu wykonania umowy, z zastrzeżeniem , iż przedłużenie terminu wykonania
umowy będzie możliwe wyłącznie o okres, w jakim występowała sytuacja uniemożliwiająca
prawidłową realizację umowy wskutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19;
5.2. czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części;
5.3. zmianę sposobu wykonywania dostaw, poprzez zmniejszenie ilości, zmianę miejsca dostawy;
5.4. zmianę zakresu świadczenia Sprzedawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia
Sprzedawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy
30% wartości pierwotnej umowy, a Sprzedawca udokumentuje przyczyny wzrostu,
przedkładając Zamawiającemu opis skalkulowania oferty złożonej w postepowaniu, opisze, jakie
konkretnie uwarunkowania związane z COVID-19 powodują, że założona kalkulacja jest
nieaktualna i przedstawi stosowne dokumenty w tym także takie które stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
6. Jeżeli w okresie od dnia 9 grudnia 2020 r. do dnia zakończenia realizacji niniejszej umowy zostaną
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wprowadzone nowe przepisy prawa (w aktach prawa powszechnie obowiązującego), które
umożliwiają zmianę postanowień niniejszej umowy, strony mogą w drodze porozumienia dokonać jej
zmiany, poprzez wprowadzenie do niej wszystkich bądź tylko wybranych rozwiązań opisanych w
tychże przepisach.
§11
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi
właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
3. Sprzedawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych osobowych oraz
zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych
osobowych.
4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Sprzedawcy.
5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania o każdorazowej zmianie siedziby. Okoliczności
te nie będą stanowiły przesłanki do zmiany umowy.
ZAMAWIAJĄCY

SPRZEDAWCA
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