
U m o w a  Nr                         . 

 

 

zawarta w dniu …………………………r. 

pomiędzy: 

Uniwersytetem Wrocławskim pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 

NIP  896-000-54-08 REGON 000001301 

reprezentowanym przez :  

Panią mgr Barbarę Starnawską – Dyrektora Generalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 

działającą na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego                

z dnia …………………………………… 

zwanym w dalszej części „Zamawiającym” 

a:  

                            

NIP:                                     REGON:  

Reprezentowanym przez: 

……………………………. 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą 

 

łącznie zwane „Stronami” 

 

§ 1. 

Umowa została zawarta wg przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, dalej jako uPzp): 

w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1), postępowanie nr 

………………………………  

§ 2. 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia 

roboczego zgodnie ze szczegółowymi zestawieniami stanowiącymi załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy, zwanych dalej Towarem. 

2. Wykonawca oświadcza, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia 

wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa, przepisów polskich i Unii 

Europejskiej.  

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Towar najwyższej jakości, fabrycznie 

nowy, wolny od wad fizycznych lub prawnych, opakowanie w nienaruszonym stanie, 

odpowiadający parametrom i rodzajowi wskazanymi w załączniku nr 1 do umowy. 

4. Towar będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i będzie posiadać 

aktualne atesty w języku polskim.  

5. Rozmiar odzieży winien być zgodny z podanymi w tabeli rozmiarów podanych przez 

Zamawiającego. Każda sztuka odzieży winna być oznaczona numerem rozmiaru 

zgodnym z tabelą rozmiarów zawartym w Opisie przedmiotu zamówienia oraz 

zawierać wszytą, odporną na ścieranie i pranie metkę zawierającą następujące 

informacje: 

- sposób czyszczenia 

- temperatura prania 

- skład tkaniny. 

6. Zamawiający nie zgadza się, aby Wykonawca uzależniał cenę od rozmiaru 

Towaru. 

7. Wykonawca zapakuje towar w sposób jednorodny i dostarczy do Zamawiającego 

według zasady: w przypadku rękawic: „jeden towar w jednym opakowaniu 

zbiorczym”, a w przypadku odzieży i obuwia „towar w opakowaniu zbiorczym zgodnie 

z przypisaną odzieżą dla jednego pracownika”. W przypadku braku zachowania 



powyższej zasady, Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, z jednoczesnym 

zachowaniem prawa do kar za nieterminową dostawę zgodnie z § 8 ust.2. 

 

§ 3. 

1. Strony ustalają wartość zamówienia określonego w § 2 zgodnie z przedstawioną 

ofertą na kwotę: 

Netto:  …………….zł (słownie: ………………………………………………………………..) 

Podatek VAT (…….%):…………………………….zł (słownie:……………………………………) 

Brutto:  …………………….zł (słownie: ………………………………………………………) 

2. Wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy, określone w ust. 1, zawiera całkowity 

koszt dostawy przedmiotu zamówienia, obejmujący wszystkie koszty związane  

z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania, w tym w szczególności koszty 

dostawy, transportu, ubezpieczenia, opakowania oraz uwzględnia wszystkie opłaty i 

podatki (dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT, zgodnie z ustawą o 

podatku od towarów i usług). 

3. Zamawiający nie udziela zaliczek. 

4. Cena środków ochrony indywidualnej jest określona w ofercie stanowiącej załącznik 

numer 2 do niniejszej umowy i będzie utrzymana przez czas trwania umowy 

 

§ 4. 

1. Realizacja dostawy odbywać się będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i 

ryzyko, jednorazowo, do Ogrodu Botanicznego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. 

Sienkiewicza 23 w terminie ….. dni (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od dnia zawarcia 

umowy.  

2. Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę otrzymania przez Wykonawcę 

podpisanego przez Zamawiającego egzemplarza umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia środków ochrony indywidualnej oraz 

kompletu odzieży dla każdego pracownika według zasad wskazanych w § 2 ust. 7. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do awizowania dostawy nie później niż na jeden dzień 

przed planowanym terminem dostawy. Awizacja powinna być dokonana drogą 

mailową lub telefoniczną i zawierać informacje o dacie i godzinie dostawy. 

5. Osobą reprezentującą Zamawiającego w kontaktach w zakresie realizacji umowy 

jest Pani/Pan….…, tel. …, email … . 

6. Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest 

Pani/Pan …, tel. …, email …  

7. Stronom przysługuje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 5-6. 

8. Zmiany osób, o których mowa w ust. 5-6, dokonuje się poprzez pisemne 

powiadomienie drugiej Stron na co najmniej 3 dni przed dokonaniem zmiany, wraz z 

podaniem imienia i nazwiska, służbowego numeru telefonu oraz adresu służbowej 

poczty elektronicznej osoby zastępującej jedną z osób, o których mowa w ust. 5-6. 

9. Zmiana osób, o których mowa w ust. 5-6, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

 

§ 5.  

1. Strony ustalają, że Zamawiający ureguluje należność za odebrany bez zastrzeżeń 

towar przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo pod względem 

merytorycznym i formalnym wystawionej faktury, na numer konta wskazany na 

fakturze. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół 

odbioru Towaru. 

2. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu 

realizacji umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) 

przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 



4. Jeśli Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, oświadcza, że rachunek bankowy 

wskazany w fakturze: 

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 

płatności, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jak również  

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów 

prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: 

„Wykaz”). 

5. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków 

określonych w ust. 4 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie 

określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez 

Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie 

stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek 

odsetek, jak również innych rekompensat. 

6. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) Wykonawca 

może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pomocą platformy 

elektronicznego fakturowania. Numer konta Zamawiającego znajduje się na 

platformie. Rodzaj adresu PEF: NIP. 

7. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa 

Zamawiający, a koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego 

pokrywa Wykonawca. 

 

§ 6. 

1. Zamawiający przy odbiorze dostawy, dokona na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego, ilościowej i jakościowej kontroli.  W razie stwierdzenia braków lub wad w 

trakcie odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający w terminie do 7 dni 

od daty ich stwierdzenia, powiadomi telefonicznie lub mailem o tym fakcie 

Wykonawcę przesyłając protokół reklamacyjny. 

2.  Wykonawca na własny koszt niezwłocznie, nie później niż w terminie ….. dni (zgodnie 

z ofertą Wykonawcy) od powiadomienia: 

a) uzupełni braki ilościowe, 

b) wymieni wadliwe produkty na pełnowartościowe. 

 

§ 7. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy liczony od 

daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń 

mechanicznych powstałych w wyniku użytkowania przedmiotu dostawy niezgodnego z 

zaleceniami producenta. 

2.  W przypadku uzasadnionego zakwestionowania przez Zamawiającego jakości 

dostarczonego towaru, którego wad nie ujawniono przy odbiorze, Wykonawca 

zobowiązuje się w ramach gwarancji wymienić zakwestionowany towar w terminie 

wskazanym w § 6 ust. 2. 

3. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z umowy. 

 

§ 8. 

1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub 

wymiany towaru wadliwego na wolny od wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w 

okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w 

wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za każdy zwłoki. 



2. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji dostaw, określonego w §4 ust. 1, 

Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,1% wartości 

brutto umowy za każdy dzień zwłoki. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy strona odpowiadająca za przyczyny odstąpienia 

zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy. Dla 

usunięcia wszelkich wątpliwości strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie do 

zapłaty kary umownej, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie obejmuje sytuacji 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 

ustawy - Prawo zamówień publicznych.  

4. Kary umowne przewidziane powyżej mają charakter kumulatywny z zastrzeżeniem, 

że ich łączna wysokość nie może przekroczyć 20% wartości brutto umowy określonej 

w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. 

5. Strony uzgadniają, że zapłata kary umownej nastąpi na podstawie wystawionej przez 

Zamawiającego noty księgowej, którą Wykonawca jest zobowiązany zapłacić w 

terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie księgowej. W 

przypadku niezapłacenia ww. noty księgowej w terminie, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z należności Wykonawcy za 

zrealizowanie Przedmiotu Umowy z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego 

6. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody faktycznie poniesionej, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody.  

 

§ 9. 

Wykonawca w okresie trwania umowy i nie zakończonych rozliczeń z niej wynikających, 

w tym w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany jest do informowania Zamawiającego 

o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o zmianie jego sytuacji 

gospodarczej, o upadłości lub wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego oraz o zmianie 

adresu firmy a także adresu zamieszkania właściciela/właścicieli pod rygorem skutków 

prawnych zaniechania, w tym uznania korespondencji kierowanej na ostatni adres 

Wykonawcy za doręczoną. 

 

§10. 

1. Na podstawie art. 454 i 455 uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość 

następujących zmian zawartej umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy:  

1) zmiana terminu wykonania dostawy w następujących sytuacjach:  

a) przestojów i opóźnień powstałych z przyczyn obiektywnych, nie leżących po 

stronie Wykonawcy, 

b) przestojów i opóźnień powstałych z winy Zamawiającego mających 

bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu umowy,  

c) z powodu wystąpienia siły wyższej; 

2) zmian wynikających ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 

3) zmiany w zakresie jakości lub innych parametrów przedmiotu umowy 

zaoferowanego w Ofercie, przy czym zmiana taka musi być spowodowana: 

a) niedostępnością na produktów wynikającą z zaprzestania produkcji lub 

wycofania z rynku;   

b) pojawieniem   się   na   rynku   produktów    nowszej generacji pozwalających   

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów 

eksploatacji przedmiotu zamówienia;  

c) pojawieniem się na rynku produktów o lepszych parametrach niż wskazane 

w ofercie  



- pod warunkiem, że zmiany wskazane w lit a) - c) powyżej nie spowodują 

zwiększenia ceny ofertowej; 

4) rezygnacja Wykonawcy z Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy, przy 

czym, jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 

ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 

inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 uPzp stosuje 

się odpowiednio, 

5) zmiany Wykonawcy na warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit) b 

uPzp,  

2. Każda ze Stron umowy może żądać zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1-5 powyżej 

poprzez złożenie pisemnego wniosku uzasadniającego okoliczności związane z 

wystąpieniem zmiany mającej wpływ na należyte wykonanie umowy. 

3. Każda ze Stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych ze zmianą, o której 

mowa w ust. 1 pkt 1-5 powyżej na należyte wykonanie umowy. 

4. Strona umowy na podstawie otrzymanego wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej 

w terminie do 10 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje 

stanowisko. Jeżeli Strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, 

termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 

5. Zamawiający może nie wyrazić zgody na proponowaną zmianę Wykonawcy. 

Możliwość wprowadzenia zmian nie stanowi jednocześnie zobowiązania 

Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.  

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 Wykonawca zaproponuje 

produkt/y równoważny/e lub lepszy/e spełniający/e wymagania SWZ przekazując 

kartę/y produktową/e Zamawiającemu. 

7. Wszystkie zmiany przewidziane w tym paragrafie, a także odstąpienie niniejszej 

umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 11. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia,  

w którym upłynął bezskutecznie termin wyznaczony w pisemnym wezwaniu do 

usunięcia naruszeń (przy czym wyznaczony termin na usunięcie naruszeń nie może 

być krótszy niż 5 dni kalendarzowych), jeżeli Wykonawca narusza postanowienia 

niniejszej umowy w szczególności: 

1) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 

wezwania, o którym mowa w ust. 1, nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych 

obowiązków, 

2) jeżeli Wykonawca pomimo ukarania karą, o której mowa w §8 ust. 1 - 2 nie 

wypełnia należycie swych obowiązków, 

3) jeżeli Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie wywiązuje się z realizacji 

niniejszej w szczególności: 

a) kiedy zwłoka w terminie dostawy, określonego w § 4 ust. 1 umowy będzie 

trwała dłużej niż 30 dni;  

b) kiedy zwłoka w terminie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, o którym 

mowa w § 6 ust. 2 Umowy będzie trwała dłużej niż 30 dni, 

c) kiedy zwłoka w terminie usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, o 

którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy będzie trwała dłużej niż 30 dni. 



2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

okolicznościach: 

1) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrażać podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu; 

2) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 uPzp; 

3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 

108 uPzp; 

4) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciąża na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 

prawa Unii Europejskiej; 

5) zostanie otwarta likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy z zastrzeżeniem § 10 

ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy; 

6) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

7) w razie niewypłacalności Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 28.02.2003r. 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020r. poz. 1228 ze zm.), niewypłacalności lub 

zagrożenia niewypłacalnością Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 

15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020r. poz. 814 ze zmianami), 

8) gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartości brutto umowy określonej w 

§ 3 ust 1. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) powyżej, Zamawiający odstępuje od 

umowy w części, której zmiana dotyczy. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

5. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Strony uznają, że odstąpienie od Umowy wywołuje skutek w stosunku do 

niewykonanej przez Wykonawcę części Umowy, co oznacza, że Umowa pozostanie w 

mocy pomiędzy Stronami w zakresie czynności wykonanych przez Wykonawcę do 

chwili odstąpienia od Umowy. 

7. W razie odstąpienia od niniejszej umowy, postanowienia niniejszej umowy dotyczące 

okresu przydatności i rękojmi za wady, mają zastosowanie do dostaw, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego i odebrane przez 

Zamawiającego. 

 

§ 12.  

1. Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z niniejszą Umową będą przetwarzane 

wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy oraz chronione będą przed dostępem osób 

nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych 

osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).  

2. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że wprowadziły 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się 

zgodnie z przepisami RODO.  

3. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych reprezentujących stronę 

pracowników wyznaczonych do kontaktu między stronami tylko w celu i w 



czasokresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy. Administrator wyznaczył 

Inspektora Ochrony Danych, każdy pracownik zobowiązał się do zachowania 

poufności i tajemnicy. Pracownicy zostali upoważnieni do przetwarzania danych 

osobowych.  

4. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących stronę, kontaktowe osób 

zaangażowanych w realizację niniejszej Umowy i zobowiązują się do wykonania 

obowiązku informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych osób w imieniu drugiej Strony. 

Klauzula informacyjna dla wykonawców, ich przedstawicieli i osób zaangażowanych 

w realizację umowy jest dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu 

Wrocławskiego: https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/. 

 

§ 13. 

1. Strony ustalają, ze zgodnie z treścią złożonej oferty, części umowy zamówienia 

obejmujące:……………………………….1 Wykonawca będzie realizował za pomocą 

Podwykonawcy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie poczynania podwykonawców, 

których zaangażował do części wykonywanych dostaw, tak, jak za działania własne. 

3. Wykonawca oświadcza, że w przypadku realizowania przedmiotu umowy za pomocą 

Podwykonawcy, umowa o podwykonawstwo nie zawiera postanowień kształtujących 

prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny 

niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej 

między Zamawiającym a Wykonawcą. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 uPzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

 

§ 14. 

1. W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Wszelkie spory pomiędzy  Stronami związane z realizacją umowy rozpozna Sąd 

Powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego, 

1 dla Wykonawcy.  

 

Załączniki do umowy: 

1. Nr 1 – zestawienie asortymentowo – ilościowe. 

2. Nr 2 – formularz ofertowy. 

 

 

WYKONAWCA :                                                          ZAMAWIAJĄCY :  

    

                                                           
1 Skreślić jeżeli nie dotyczy 

https://uni.wroc.pl/u/rodo14/

