
 

Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

Umowa zawarta w dniu ………………. r. w Rzeszowie pomiędzy 

Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Rzeszowie, mającym siedzibę w Rzeszowie, Plac 

Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów, Nr NIP: 813-26-41-148, Nr REGON: 000324257 zwanym dalej w treści 

umowy „ZAMAWIAJĄCYM” reprezentowanym przez: 

P. Marta KUCZMA - Dyrektor Sądu Okręgowego w Rzeszowie; 

a: 

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

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

posiadającą Nr NIP: ……………….. Nr REGON: …………………………., Nr KRS: ……………………, zwaną 

dalej w treści umowy „WYKONAWCĄ”, reprezentowana przez: 

……………………………………….. 

- w celu realizacji zamówienia publicznego (znak sprawy: ……………………..) zgodnie z  ustawą                       

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019. 1843) oraz na 

podstawie oferty cenowej Wykonawcy z dnia …………………… roku, której kserokopia stanowi 

załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, została zawarta umowa następującej treści:  

PRZEDMIOT  UMOWY 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa tonerów i tuszy oraz innych materiałów 

eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów - zwanych dalej 

„Materiałami” – dla jednostek sądowniczych, zwanych dalej „Odbiorcami” tj. Sądu Okręgowego               

w Rzeszowie oraz Sądów Rejonowych w Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach i Strzyżowie w okresie 

obowiązywania umowy, określonych co do rodzaju, nazwy, ilości, cen jednostkowych i wartości                 

w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia ……………………………..  

2. Dostarczone tonery i tusze oraz inne materiały eksploatacyjne do drukarek komputerowych, 

urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów muszą być fabrycznie nowe, nie mogą zawierać 

używanych podzespołów lub elementów składowych, nie mogą w trakcie ich użytkowania 

powodować utratę gwarancji producenta urządzenia, w którym zostaną zamontowane czy użyte. 

Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu, w którym pojemnik został jedynie wyczyszczony i 

ponownie napełniony, tzw. regenerowany lub w którym nastąpiła wymiana elementów 

mechanicznych czy np. listwy. Pod pojęciem „fabrycznie nowy” Zamawiający rozumie produkty 

posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem, w którym ewentualne 

wysypywanie się proszku – przy zastosowanych rozwiązaniach technicznych - nie będzie miało 

miejsca. Na nowych tonerach wyjętych z opakowania (wałek, elementy mechaniczne) nie może 

być śladów proszku. 

3. Dostarczane tonery, tusze i inne materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie opakowane                        

w sposób należycie chroniący (np. w trakcie transportu) kasetę z tonerem tj. posiadać opakowanie 
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wewnętrzne, po wyjęciu jej z opakowania zewnętrznego. Opakowania tonerów, tuszy i innych 

materiałów eksploatacyjnych muszą być oryginalnymi opakowaniami producenta tych materiałów,      

a opakowanie zewnętrzne musi co najmniej zawierać następujące informacje: 

- nazwę (markę) i widoczne logo producenta danego tonera, tuszu lub innego materiału 

eksploatacyjnego; 

- nazwę i symbol tonera, tuszu lub innego materiału eksploatacyjnego; 

- nazwę i typ urządzenia do którego dany toner, tusz lub inny materiał eksploatacyjny jest 

przeznaczony; 

- informację o wydajności lub pojemności materiału eksploatacyjnego, 

- termin przydatności do użytku danego tonera, tuszy lub innego materiału eksploatacyjnego, który 

nie może być krótszy niż 12 miesięcy. 

4. Dla wszystkich tonerów, tuszy lub innych materiałów eksploatacyjnych Wykonawca musi 

zagwarantować odpowiednią jakość wydruku polegającą na równomiernym zaczernieniu lub 

barwieniu drukowanego tekstu czy grafiki, jednakowe nasycenie barw na całym wydruku, brak 

szarych / kolorowych smug na nośniku w miejscach, które nie były przeznaczone do zadrukowania 

(100% bieli w miejscach niezadrukowanych). 

5. Zamawiający na etapie prowadzonego postępowania przetargowego dopuścił możliwość 

składania ofert równoważnych tj. dopuścił materiały (produkty) równoważne w stosunku do 

materiałów produkowanych i zalecanych  przez producentów urządzeń.  

6. Zamawiający pod pojęciem „produkt równoważny” rozumie produkt:  

a) fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym 

zgodnym z normą 

- ISO 9001:2000 lub równoważną, tj. dokumentem potwierdzającym odpowiednie stosowanie 

równoważnych środków zapewnienia jakości, w zakresie co najmniej takim jak wymieniona norma 

ISO. 

- ISO 14001 lub równoważną, tj. dokumentem potwierdzającym odpowiednie stosowanie 

równoważnych środków zarządzania środowiskiem,  

którego wydajność, zgodnie z normami: 

− ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych,  

− ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych,  

− ISO/IEC 24711 dla wkładów drukujących,  

− ISO/IEC 24712 dla nabojów kolorowych do drukarek atramentowych,  

lub równoważnymi, jest co najmniej taka, jak podana przez Zamawiającego w formularzu cenowym 

tj. określona dla produktu oryginalnego, 

b) który nie jest i nie był produktem regenerowanym tj. zawierającym jakiekolwiek elementy 

regenerowane, refabrykowane lub wchodzące wcześniej (pierwotnie) w całości, jak również                           

w części, w skład innych produktów;  

c) nie noszący śladów użytkowania; 

d) posiadający nie gorsze parametry eksploatacyjne (m.in. równomierność pokrycia, rozdzielczość 

druku, wydajność, zakres temperatur przechowania, kolor i nasycenie barw) niż produkty 

dedykowane czy wyprodukowane przez producenta urządzeń); 



 

e) którego wydajność jest co najmniej taka, jak materiału oryginalnego zalecanego przez 

producenta urządzeń;  

f) rozpoznawalny przez drukarkę, kserokopiarkę czy faks i nie wywołujący pojawiania się 

negatywnych komunikatów na wyświetlaczu urządzenia ani na stronach testowych;  

g) kompatybilny z urządzeniem, do którego jest zamówiony, tj. że równoważne kasety z tonerem nie 

powodują ograniczeń funkcji i możliwości urządzenia oraz zapewniają pełną kompatybilność z jego 

oprogramowaniem, informowanie o liczbie wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera, itp.; 

h) który nie ogranicza pełnej współpracy z programem urządzenia monitującym stan zasobników;  

i) który w żadnym stopniu nie narusza praw patentowych ani innej własności intelektualnej.  

7. Wykonawca gwarantuje w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jak również po niej w 

przypadku materiałów eksploatacyjnych, które posiadają jeszcze termin przydatności do użytku 

danego materiału eksploatacyjnego, że zamontowanie i używanie - przez Zamawiającego - 

dostarczonych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie spowoduje utraty praw do 

bezpłatnych napraw w ramach gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone, lub 

w przypadku uszkodzenia urządzenia drukującego wynikającego z zastosowania produktu 

równoważnego Wykonawca poniesie koszty naprawy.  

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowo - cenowy stanowi Załącznik 

Nr 2 do niniejszej umowy, gdzie określono:  

a) nazwę oraz model/typ drukarki lub urządzenia do którego przeznaczony jest materiał 

eksploatacyjny wraz z określeniem minimalnej wydajności wydruków lub minimalnej pojemności. 

b) nazwę (markę), oznaczenie producenta danego materiału eksploatacyjnego wraz z symbolem 

producenta materiału eksploatacyjnego zarówno dla produktu oryginalnego jak i produktu 

równoważnego,   

c) cenę jednostkową netto dla każdej pozycji asortymentowej, 

d) planowaną maksymalną ilość zapotrzebowanych materiałów eksploatacyjnych objętych 

przedmiotem umowy, minimalny poziom zakupów danego materiału eksploatacyjnego oraz 

maksymalną wartość netto danego materiału eksploatacyjnego. 

9. Zamawiającemu przy realizacji przedmiotowej umowy, przysługuje prawo do skorzystania                              

z prawa opcji, co było określone w SIWZ. Zamawiający zastrzega, że prawo opcji jest podzielne, tzn. 

że może być wykonywane w częściach, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. 

Oznacza to również, że prawo opcji dotyczyć może wszystkich pozycji asortymentowych, ale również 

kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu pozycji asortymentowych. Zamawiający zaznacza, również że 

może w ogóle nie skorzystać z opisanego powyżej prawa opcji. W załączniku Nr 2 do niniejszej 

umowy pn: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowo – cenowym, 

Zamawiający określił maksymalną wielkość przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pozycji 

asortymentowych. Zamawiający przewiduje, że minimalny zakup przedmiotu zamówienia przez 

Zamawiającego wyniesie 75% maksymalnej ilości materiałów eksploatacyjnych. Zamawiający 

przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku zwiększenia potrzeb Zamawiającego. 

Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli                              

w przedmiocie skorzystania z prawa opcji. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie 

pozostałych 25% maksymalnej wielkości przedmiotu zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie 



 

stanowi podstawy jego odpowiedzialności z  tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie z tytułu niezamówienia pozostałych 25% 

maksymalnej wielkości przedmiotu takiej umowy objętych prawem opcji.  

10. Wykonawca zobowiązany będzie – w ramach każdej dostawy częściowej - do właściwego 

opakowania, załadunku i rozładunku dostarczanych produktów oraz zabezpieczenia ich na czas 

przewozu, aby wydać je Zamawiającemu w należytym stanie. Odpowiedzialność za ewentualne 

szkody, powstałe w trakcie dostawy, ponosi Wykonawca.  

11. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie urządzeń drukujących 

spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych. Wykonawca 

zagwarantuje, iż w przypadku gdy po dostarczeniu nieodpowiednich tonerów lub tuszy nastąpi 

uszkodzenie urządzenia drukującego, koszty naprawy pokryje Wykonawca. 

12. Zamówioną partię materiałów Wykonawca w ramach zamówienia częściowego dostarczy do 

siedziby Zamawiającego lub siedziby danego Odbiorcy w godzinach jego pracy (od poniedziałku 

do piątku – z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy – w godz. 7.30. – 15.30.) w terminie do 

…………….(zgodnie z ofertą Wykonawcy) dni roboczych (liczonych od poniedziałku do piątku), począwszy 

od następnego dnia roboczego, po dniu w którym nastąpiło – za pośrednictwem poczty 

elektronicznej – skuteczne doręczenie danego zamówienia częściowego.  

13. Wykonawca będzie rozpatrywał wszelkie reklamacje dotyczące dostarczonych materiałów 

eksploatacyjnych (np. niesprawnych lub nieodpowiednio dostarczonych) na własny koszt. Termin 

wymiany wadliwych urządzeń eksploatacyjnych wyniesie …………………  (zgodnie z ofertą 

Wykonawcy) dni kalendarzowych, począwszy od następnego dnia kalendarzowego, liczonego po 

dniu w którym nastąpiło – za pośrednictwem poczty elektronicznej - zgłoszenie reklamacyjne. 

13.1. Reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego na adres                                                                    

e- mail:…………………………………….. (e-mail wskazany przez Wykonawcę) 

14. Zamawiający, o każdym czasie i w przypadku każdego zamówienia częściowego, będzie miał 

prawo do: 

a/ losowego sprawdzenia dostarczonej wybranej partii materiału, w zakresie jej zgodności z zapisami 

w pkt. 2, 3 i 4. niniejszego paragrafu. 

b/ losowego przeprowadzenia testów w zakresie minimalnej wydajności danego materiału. 

Wszelkie odstępstwa lub niezgodności z tego tytułu będą skutkować wdrożeniem procedury 

reklamacyjnej opisanej w pkt. 13 powyżej. 

15. Materiały eksploatacyjne Wykonawca dostarczać będzie do siedziby Zamawiającego lub siedzib 

Odbiorców, pod poniżej określonymi i wskazane adresy: 

a/ Sąd Okręgowy w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów,  

b/ Sąd Rejonowy w Leżajsku, ul. Mickiewicza 47, 37-300 Leżajsk, 

c/ Sąd Rejonowy w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 10, 37-100 Łańcut, 

d/ Sąd Rejonowy w Ropczycach, ul. Słowackiego 7, 39-100 Ropczyce, 

e/ Sąd Rejonowy w Strzyżowie, ul. 3-go Maja 14, 38-100 Strzyżów, 

- sukcesywnie, partiami w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego lub poszczególnych 

Odbiorców – zgodnie z zamówieniami częściowymi. Zamawiający może dokonać maksymalnie 

trzydzieści zamówień częściowych. 



 

16. Ustalony w pkt. 15 sposób realizacji przedmiotu niniejszej umowy, odbywać się będzie                          

w oparciu o pisemne zamówienie częściowe dla przedmiotu umowy, sporządzone przez 

Zamawiającego według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Pisemne 

zamówienie częściowe zostanie przekazane Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej - 

na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej: ………………… 

17. Zamówienie częściowe, o którym mowa w pkt. 16 przesłane drogą elektroniczną uważa się za 

doręczone skutecznie z chwilą wysłania przez Zamawiającego i stanowi podstawę do liczenia 

terminów określonych w pkt. 12 i pkt. 13 niniejszego paragrafu. 

18. Zamawiający lub dany Odbiorca dokona odbioru materiałów eksploatacyjnych w swojej 

siedzibie oraz sprawdzi zgodność dostawy pod względem asortymentowym i ilościowym na 

podstawie przesłanego Wykonawcy zamówienia częściowego. 

19. Wykonawca oświadcza, że:  

- wykona przedmiot niniejszej umowy samodzielnie (bez udziału podwykonawców) 

albo 

- z zastrzeżeniem pkt. 20 Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy przy udziale 

podwykonawcy (-ów) w zakresie: ……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………..  (niewłaściwe skreślić) 

20. Za działania i zaniechania podwykonawcy (-ów) Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za 

własne działania i zaniechania. 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na czas określony 12-stu miesięcy kalendarzowych liczonych od 

dnia………………… do dnia …………………., lub do wyczerpania się maksymalnych ilości 

asortymentowych określonych w załączniku nr 2, powołanym w § 1 pkt. 8 niniejszej umowy. 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 3 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie wyliczane 

zgodnie z wykazem asortymentowo cenowym oraz każdorazową dostawą zamówionej partii 

materiału zrealizowaną zgodnie  z postanowieniem § 1 pkt. 15 i pkt. 16. 

2. Za całość materiału objętego wykazem określonym w § 1 pkt. 8 niniejszej umowy Wykonawcy 

przysługuje maksymalne wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto wynoszącej: …………………….-zł, 

słownie: ………………………………………………………………………………………………, w tym VAT: 23 %.   

3. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w pkt. 2 niniejszego paragrafu oraz ceny 

jednostkowe netto zaoferowane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym Wykonawcy  

z dnia ……………………., nie będą podlegały negocjacją lub zmianie w trakcie trwania umowy, za 

wyjątkiem waloryzacji określonej w §5 pkt. 3. 

4. Ustalona w pkt. 2 niniejszego paragrafu, wysokość maksymalnego wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, obejmuje swym zakresem wszystkie koszty Wykonawcy, związane z dostawą przedmiotu 

umowy,                

a w szczególności koszty transportowe czy koszty wynikające z ewentualnych procedur 

reklamacyjnych.  



 

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie                                       

z postanowieniem § 3 pkt. 1 w częściach na podstawie wystawionych przez niego częściowych 

faktur VAT w terminie 30-stu dni kalendarzowych od daty dostarczenia danej  faktury Vat 

Zamawiającemu.                              

6. Płatności, o których mowa w ust. 5 będą dokonywane przelewem bankowym na rachunek 

bankowy Wykonawcy. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

7. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności faktury, Wykonawcy 

przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie. 

KARY UMOWNE i ODSZKODOWANIA 

§ 4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a/ za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% kwoty 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 pkt. 2 niniejszej umowy, 

b/ za zwłokę Wykonawcy wynikającą z niezachowania terminu dostawy częściowej przewidzianej 

dla Zamawiającego lub któregokolwiek Odbiorcy, określonego w §1 pkt. 12 umowy w wysokości                  

50,00-zł., za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki, 

c/ za zwłokę Wykonawcy wynikającą z niezachowania terminu rozpatrzenia wszelkich reklamacji 

dotyczących dostarczonych materiałów eksploatacyjnych (np. niesprawnych, wadliwych lub 

dostarczonych w sposób sprzeczny lub niezgodny z zamówieniem częściowym), określonej w §1 pkt. 

13 umowy w wysokości 50,00-zł., za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki, 

d/ za brak żądanych przez Zamawiającego cech, informacji i oznaczeń odnoszących się do 

opakowania zewnętrznego dla chociażby jednego materiału eksploatacyjnego dostarczonego                        

w ramach jednego zamówienia częściowego, wymienionych w §1 pkt. 3 umowy, karę umowną                             

w wysokości 5,00-zł. za każdy taki przypadek, jednak nie mniej niż 20,00-zł. za każde takie uchybienie. 

2. Do upływu terminu realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy 

ze skutkiem natychmiastowym bez dodatkowego wezwania Wykonawcy w przypadku, gdy 

Wykonawca nie wypełnia postanowień niniejszej Umowy, w szczególności jeśli zwłoka w spełnieniu 

jakiegokolwiek świadczenia obciążającego Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy wynosi co 

najmniej 14 dni roboczych. Zamawiający ma prawo do realizacji prawa odstąpienia, aż do dnia 

wykonania niniejszej Umowy w terminie do 30 dni roboczych od powzięcia przez Zamawiającego 

informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych określonych w przepisach kodeksu cywilnego, gdy wartość kar umownych jest 

niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości 

powstałej szkody. 

4. Kary umowne będą mogły być potrącane – na co Wykonawca wyraża zgodę - bezpośrednio                     

z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, określonego daną fakturą.  

5. W przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy nie zostanie zamówiony dany materiał                    

w pełnej ilości wskazanej w załączniku nr 1 do umowy, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu od 

Zamawiającego jakiekolwiek odszkodowanie czy inne roszczenie finansowe. 



 

ZMIANY UMOWY 

§ 5 

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których 

mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych – (tekst 

jednolity Dz.U.2019.1843.) i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 

2. Zamawiający, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy – zgodnie z dyspozycją przepisu art. 

144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - w zakresie: 

1) sposobu realizacji umowy w przypadkach uzasadnionych zmianą przepisów prawa lub 

wystąpieniem okoliczności niezależnych od wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej 

staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania warunków sposobu realizacji przedmiotu 

umowy,  

2) terminu realizacji umowy w przypadkach:  

a) uzasadnionych zmianą przepisów prawa lub wystąpieniem okoliczności niezależnych od 

wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością 

dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,  

b) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć,  

3) wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:  

a) stawki podatku od towarów i usług,  

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przyjętej przez Wykonawcę w ofercie w toku realizacji 

umowy, wynagrodzenie Wykonawcy netto pozostaje bez zmian, a strony w drodze pisemnego 

aneksu pod rygorem nieważności do umowy wprowadzą do umowy zmienioną stawkę podatku VAT 

i nową wartość brutto umowy. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 6 

1. Wykonawca: 

a/ zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa; 

b/ odpowiada za jakość i terminowość wykonania przedmiotu umowy; 

c/ zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub 

mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w tym o wszczęciu wobec niego 

postępowania: egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego. 

2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej dla Wykonawcy                         

z niniejszej umowy, bez zgody Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności  formy pisemnej                     

w postaci aneksu. 

4. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą 

przepisy kodeksu cywilnego. 

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny. 



 

6. Strony niniejszej umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku ewentualnych sporów wynikłych na 

tle realizacji postanowień niniejszej umowy pierwszeństwo, przed drogą sądową, mają negocjacje 

prowadzone w celu osiągnięcia porozumienia. 

7. Integralną częścią niniejszej umowy są wymieniony w niej Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej 

umowy. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla 

każdej strony niniejszej umowy.  

 

Załączniki: 

Zał. Nr 1 – kopia formularza ofertowego Wykonawcy wraz formularzem cenowym z dnia ……… 2020r. 

Zał. Nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowo – cenowy. 

Zał. Nr 3 – Zamówienie częściowe nr….  
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