
 

ZP.273.4.2022 

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego 

 

Projekt Umowy  

 

zawarta w dniu ………………….. pomiędzy: 

Gminą Brochów z siedzibą w Urzędzie Gminy Brochów w Brochowie, 05-088 Brochów, Brochów 125, 

NIP: 837-169-27-23, REGON: 015891220, 

reprezentowaną przez: Piotra Szymańskiego – Wójta Gminy Brochów 

przy kontrasygnacie Hanny Wawrzyn – Skarbnika Gminy Brochów 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

…………………………………………… z siedzibą w …………………………………….. ul. ……………………………………….., 

reprezentowaną przez: ………………………………………………., 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z Zasadą 

konkurencyjności, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020Osi Priorytetowej V Rozwój 

cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu 

grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, została zawarta umowa 

następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Zakup, dostawa, instalacja, wstępna konfiguracja sprzętu 

komputerowego wraz z zakupem oprogramowania zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym 

w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy. 

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności zakup i dostawę: 

2.1 tablet – 17 sztuk 

2.2 laptop – 2 sztuki 

2.3 Stacje robocze – 8 sztuk 

2.4 Windows 10 Pro – 16 sztuk 

3. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 

zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 

zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-

0001/21-00, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

4.1 Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami – załącznik nr 1 

4.2 Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2 



 

§ 2 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem obliczonym jako suma cen 

poszczególnych pozycji składających się na przedmiot umowy. 

2. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu. 

3. Strony ustalają, iż wynagrodzenie, nie przekroczy maksymalnej ceny brutto podanej w ofercie tj. 

…………………zł (słownie: ………………………………) 

Do w/w kwoty zostanie doliczony 23% podatek VAT w wysokości …………………. Zł. 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ………………….. zł netto (słownie: ……………………………..) 

4. Ceny jednostkowe za poszczególne urządzenia określone w ofercie Wykonawcy są cenami 

jednostkowymi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz 

brak rozpoznania zakres przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany jednostkowych 

cen ryczałtowych netto. 

5. Wykonawca oświadcza, że 

a) przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy jest fabrycznie nowy, sprawny technicznie i nie 

był używany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia 

testu poprawnej pracy. 

b) przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy pochodzi z autoryzowanego kanału dystrybucji 

producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z 

dostarczonego produktu nie stanowi naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. 

 

§ 3 

1. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą jest faktura – płatna w terminie do 

30 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. Płatność nastąpi przelewem na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze. 

2. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Płatnikiem usługi jest Gmina Brochów, NIP 837-169-27-23, REGON 015891220. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości częściowego fakturowania. 

5. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru ilościowego i jakościowego, podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 5. 

 

§ 4 

1. Termin wykonania umowy ustala się od dnia podpisania umowy do dnia ………………………………… 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w odpowiednich  ilościach określonych w § 1 ust. 2                 

do siedziby Gminy Brochów – Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów. 

3. Dostawa przedmiotu umowy może nastąpić od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00                     

do 13.00. 

4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie (e-mail) o terminie dostawy przedmiotu umowy 

na 2 dni robocze przed planowaną datą dostawy. 

5. Odbiór przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony w obecności przedstawicieli Zamawiającego 

oraz Wykonawcy i potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru ilościowego i jakościowego, 

podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron. 



6. W przypadku niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy ze Szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia zostanie sporządzony protokół rozbieżności, natomiast dostawa w całości nie zostanie 

odebrana przez Zamawiającego. 

7. W przypadku odmowy przyjęcia dostawy ze względu na niezgodności dostarczonego przedmiotu 

umowy z zapisami Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany 

odebrać przedmiot umowy z siedziby Zamawiającego na własny koszt. 

8. Urządzenia muszą być w obecności upoważnionej osoby wypakowane z oryginalnych opakowań i 

zainstalowane w siedzibie Zamawiającego, w miejscu wskazanym przez upoważnionego pracownika. 

Stacja robocza, tablety i laptopy muszą mieć zainstalowany system operacyjny. Ponadto na tabletach 

należy zainstalować dodatkowe oprogramowanie wskazane przez Zamawiającego. Po zainstalowaniu i 

konfiguracji sprzętu, Wykonawca wykona pierwsze uruchomienie i testy połączeń oraz wydajności 

urządzeń. Pozytywny wynik testów będzie podstawą podpisania protokołu odbioru. 

 

§ 5 
W przypadku stwierdzenia niemożliwych do naprawienia wad w dostarczanym przedmiocie umowy 

Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na nowy przedmiot o nie gorszych parametrach w ciągu 

24 godzin (dotyczy to okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady). 

 

§ 6 

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

wymaganiami wskazanymi zapytaniu ofertowym (tablety, laptopy, stacje robocze – ………….. miesiące – 

zgodnie z przedstawioną ofertą). 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez obie strony bezusterkowego 

Protokołu odbioru. 

3. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w wyrobach będących przedmiotem 

umowy oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem 

Zamawiającego, jeżeli dostarczone przedmioty umowy: 

a) stanowi własność osoby trzeciej, albo, jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, 

b) na wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie mają 

właściwości wymaganych przez Zamawiającego albo jeżeli dostarczono je w stanie niezupełnym. 

4. W okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania usterek 

uszkodzonego sprzętu lub nieodpłatnej dostawy sprzętu wolnego od wad do siedziby Zamawiającego. 

5. W okresie objętym gwarancją wszelkie zgłoszenia dotyczące awarii/wad/usterek w przedmiocie 

umowy odbywać się będą wiadomością e-mail na adres ………………………………… 

6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii/wad/usterki przedmiotu umowy (w okresie trwania 

gwarancji jakości i rękojmi za wady) w terminie ……………. godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego. 

7. W przypadku, gdy niemożliwe będzie usunięcie awarii/wad/usterki przedmiotu umowy w terminie 7 

dni od zgłoszenia przez Zamawiającego, strony umowy ustalą technologicznie uzasadniony termin 

usunięcia awarii/wad/usterki przedmiotu umowy co zostanie potwierdzone protokołem podpisanym 

przez upoważnionych przedstawicieli strony umowy a Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na czas 

trwania naprawy (usuwania awarii/wady/usterki) zastępczy przedmiot umowy, o co najmniej tej samej 

funkcjonalności. 

 

§ 7 



1. Zamawiający dopuszcza, w przypadku udokumentowanego wycofania z rynku, dostarczenie innego, 

niż wskazane w ofercie, przedmiotu umowy, jednak posiadającego funkcjonalność i parametry nie 

gorsze niż produkty zaproponowane w ofercie. Zamiana ta nie wymaga aneksowania umowy, 

bezwzględnie jednak musi być pisemnie zaakceptowana przez Zamawiającego. 

2. Zmiana ta nie może spowodować zmiany w wysokości wynagrodzenia za przedmiot umowy, o 

którym mowa w § 2 ust. 2. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w dostawę przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki; 

b) za niedostarczenie zastępczego przedmiotu umowy, na czas trwania naprawy, o której mowa w § 6 

pkt 8 niniejszej umowy,  po upływie 48 godzin w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień zwłoki; 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Suma kar umownych określonych w ust. 1 lit. a) i b) niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 10% 

łącznego wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z 

przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia 

umownego brutto. 

4. W razie wystąpienia zwłoki powyżej 3 dni w dostawie przedmiotu umowy Zamawiający może 

wyznaczyć dodatkowy termin jego dostawy, nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania. 

5. Kary dotyczące ust. 1 niniejszego paragrafu będą potrącone automatycznie z płatności wynikającej z 

wystawionej faktury na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary 

umowne. 

 

§ 9 

Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

1. 

a) wykonawca jest w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekraczającej 7 

dni; 

b) wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy lub też nienależycie wykonuje swoje 

zobowiązania umowne wobec Zamawiającego; 

c) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

2.  zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

2.1 Zmiana umowy jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny 
w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana: 



a) wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby 
oferty innej treści; 

b) narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewi-
dziany w pierwotnej umowie; 

c) w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy; 

d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wyko-
nawcą 

2.2 Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamó-
wienia: 

2.2.1 niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień 
umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wy-
sokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki: 

a) określają rodzaj i zakres zmian, 

b) określają warunki wprowadzenia zmian, 

c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy; 

2.2.2   gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę: 

a) jeżeli taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych, o których mowa 
w pkt 2.1, lub 

b) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połą-
czenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotych-
czasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to 
za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów 
ustawy, lub 

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonaw-
ców, 

2.2.3 jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub 
robót budowlanych, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – 
usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile 
stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub insta-
lacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
zamawiającego, 

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej 
umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość 
zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych 
przypadków; 

2.2.4 jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego 



charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% war-
tości pierwotnej umowy. 

2.3 Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udziele-
nie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% 
wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przy-
padku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru 
umowy. 

2.4 W przypadkach, o których mowa w ust. 2.1 pkt 2.2.3 i 2.2.4, zamawiający: 

2.4.1 nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów 
ustawy; 

2.4.2 po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

2.5 Jeżeli umowa zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości cen, do-
puszczalną wartość zmiany ceny, o której mowa w ust. 2.1 pkt 2.2.3 lit. c i pkt 2.2.4, lub dopusz-
czalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 2.2, ustala się w oparciu o zmienioną cenę. 

2.6 Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp, 

2.7 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o finansowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, z uwagi na to, 

że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej; 

 

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia w terminie 30 dni od dnia wystąpienia 

okoliczności uzasadniających odstąpienie. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 10 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w 

formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

3. Dopuszcza się zmiany umowy w przypadku gdy: 

a) niezbędna jest zmiana sposobu lub terminu wykonania Umowy, z powodu okoliczności, za które 

wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego 

wykonania Umowy. 

b). zmiana towaru w przypadku niedostępności na rynku towarów wskazanych w szczegółowym opisie 

zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, 

c). zmiany parametrów technicznych oferowanego przedmiotu umowy, pod warunkiem, że 

proponowane rozwiązania techniczne i technologiczne są równorzędne lub lepsze od pierwotnie 

określonych w ofercie Wykonawcy, bez zmiany wartości przedmiotu umowy. Zmiana, o której jest 

mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać wprowadzona tylko w wypadku zaistnienia okoliczności, 

na które Wykonawca nie miał wpływu, 

d).zmianę osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu umowy na skutek np. śmierci, choroby lub 

innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana 

ta stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnacji, 

e).wydłużenie terminu gwarancji bez konieczności zmiany wartości przedmiotu umowy 



f).zmiany postanowień umowy stanowiących następstwo zaistnienia okoliczności o charakterze siły 

wyższej, 

1g).zmiany postanowień umowy spowodowane działaniami osób trzecich uniemożliwiającymi 

wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,   

h).zmiany danych którejkolwiek ze Stron Umowy (np.: zmiana siedziby, adresu i nazwy podmiotu 

świadczącego przedmiotową dostawę, numer rachunku bankowego) związana z wewnętrzną 

reorganizacją w ramach prowadzonej działalności lub zmiana wynikająca z przekształcenia 

podmiotowego po stronie którejkolwiek ze Stron Umowy 

i) w zakresie zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia wynikającą ze zmiany stawki tego podatku 

obowiązującą w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy, z zachowaniem 

formy pisemnej. 

 

§ 11 

Zamawiający spełniając obowiązek informacyjny określony w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuje, 

iż: 

1 jest administratorem danych Wykonawcy, 
2  w zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawca może kontaktować się 

z wyznaczonym przez Zamawiającego Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za 
pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: ochrona.danych@brochow.pl lub pisemnie na 
adres siedziby Zamawiającego, 

3 dane osobowe Wykonawcy, w tym również jeżeli będzie to niezbędne dane reprezentantów, 
pełnomocników lub pracowników Wykonawcy, a także innych osób wskazanych w umowie, 
Zamawiający będzie przetwarzał w celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy, wykonania 
obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także dla dochodzenia roszczeń wynikających z 
przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią 
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

4 dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, wygaśnięcia 
roszczeń z niej wynikających oraz przez okres wskazany w odpowiednich przepisach, w tym 
ustawie o rachunkowości i ustawie –Ordynacja podatkowa, 

5 dane osobowe Wykonawcy mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, 

6 do danych osobowych Wykonawcy mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy np. firmy 
prawnicze i doradcze, 

7 wykonawcy przysługuje prawo dostępu danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania 
(poprawiania) danych, do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, 

8 podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania niniejszej 
umowy. 

9 zamawiający przetwarzając dane Wykonawcy nie będzie podejmował decyzji w sposób 
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

 

§ 12 

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji 

umowy. 

mailto:ochrona.danych@brochow.pl


 

§ 13 

1. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 14 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 

Zamawiającego. 

 

 

Zamawiający:           Wykonawca: 

 


