
   

Załącznik nr 2  

   

Wzór umowy   

   

UMOWA DOSTAWY NARZĘDZI DO ROBOTA DA VINCI X.   

STERYLNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU  

 

  

zawarta w Krakowie w dniu …………………….. pomiędzy:   

   

NEO Robotics ONE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w  

Krakowie, adres: ul. Józefa Kostrzewskiego 47, 30-437 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w  

Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000768462, NIP: 

6793179504, REGON: 382390798, reprezentowaną przez jedynego komplementariusza - NEO   

ROBOTICS ONE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Józefa 

Kostrzewskiego 47, 30-437 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000767465, NIP: 6793179332, REGON: 382374842, 

kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, którego reprezentuje:   

   

[]  

   

zwanym dalej  „Zamawiającym”    

   

__________________________________________________________________ wpisanym do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  

_____________________________________   prowadzącym   działalność   gospodarczą 

jako:_________________________________ lub zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej,  posiadającym numer NIP: _____________ oraz numer REGON: 

_________________,    

   

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,    

   

reprezentowaną przez:   

   

.....................................................................................  

.....................................................................................   



   

[…]   

  

Niniejsza umowa zawierana jest w wyniku przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą 

konkurencyjności w ramach projektu badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw pn. „Przeprowadzenie prac 

badawczo-rozwojowych (B+R) nad nową metodą terapeutyczną oraz walidacja wraz z wdrożeniem 

operacji robotycznej TMMR w leczeniu raka szyjki macicy i robotycznej PMMR w leczeniu raka trzonu 

macicy” jest dofinansowywany w ramach Działania. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, 

Poddziałanie. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (dalej jako: „Projekt”).   

   

Strony zgodnie postanawiają:   

§ 1.   

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

narzędzi z przeznaczeniem do dwudziestu czterech (24) zabiegów operacyjnych obejmująca 

dwadzieścia (24) sztuki artykulacyjnych narzędzi bipolarnych chirurgii robotycznej do 

uszczelniania i cięcia naczyń krwionośnych do średnicy 7 mm oraz chwytania i dysekcji, 

zintegrowane z systemem chirurgicznym robota da Vinci X (dalej jako: Przedmiot Umowy), 

zgodnie z ceną oraz zakresem asortymentu wynikającymi ze złożonej przez Wykonawcę oferty z dnia 

……………………………. stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy (dalej jako: Oferta) na 

podstawie zamówień jednostkowych składanych przez Zamawiającego sukcesywnie drogą 

elektroniczną (e-mail) na adres Wykonawcy wskazany w niniejszej Umowie (dalej jako: 

„Zamówienia”).    

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zamówień w ilościach 

zgodnych ze swoim zapotrzebowaniem, do wartości ogólnej Przedmiotu Umowy wskazanej w § 4 ust. 

1 niniejszej Umowy.   

3. Dostawy Przedmiotu Umowy będą realizowane w okresie dwudziestu jeden (21) miesięcy od dnia 

…………………………. do dnia ………………………... Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji 

przedłużenia okresu obowiązywania niniejszej Umowy o łącznie nie więcej niż dziewięćdziesiąt (90) 

dni. Przedłużenie obowiązywania niniejszej Umowy następuje na podstawie jednostronnego 

oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy nie później niż w terminie obowiązywania 

Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.    

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw na następujących warunkach:    

a) sukcesywnie w terminie do pięciu (5) dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego   

Zamówienia,   

b) w dni robocze w godz. od 8:00 do 17:00. W przypadku złożenia Zamówienia po godz. 14.00 

zamówienia traktowane będzie jako przesłane następnego dnia roboczego o godz. 8.00.  Jeżeli 

termin planowanej dostawy, określony zgodnie z postanowieniem pkt. a) niniejszego ustępu 



   

przypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym 

terminie, chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej.   

5. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy 

określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz. U. z 

2020 r. poz. 1920). Powyższe dotyczy wszystkich postanowień niniejszej Umowy.   

6. Szacowana ilość narzędzi stanowiących Przedmiot Umowy ma charakter jedynie orientacyjny - 

wynikający z planowanego zużycia w trakcie trwania Projektu, uzależniona jest od bieżących potrzeb 

w trakcie realizacji Projektu w żadnym wypadku nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu 

podanej ilości.    

7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Przedmiotu Umowy na własny koszt i ryzyko do 

magazynu Zamawiającego, adres ul. Kostrzewskiego 47, 30-437 Kraków.   

8. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terminowych dostaw Przedmiotu Umowy, nie 

obciążając przy tym Zamawiającego żadnymi dodatkowymi kosztami.    

   

§ 2.   

1. Po dostarczeniu zamówionych narzędzi stanowiących Przedmiot Umowy na podstawie danego 

Zamówienia, następuje ich przyjęcie przez Zamawiającego na podstawie dokumentu dostawy lub 

faktury. Przyjęcie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być poprzedzone badaniem 

ilościowo – asortymentowym i jakościowym. Przedstawiciel Wykonawcy upoważniony jest do 

obecności podczas tych czynności. Dostawa ilościowa i jakościowa potwierdzana jest przez Strony 

protokołem odbioru. Potwierdzeniem należytej realizacji danego Zamówienia jest protokół odbioru 

bez uwag podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo odbioru warunkowego Zamówienia. W takim przypadku Zamawiający zgłasza swoje uwagi w 

protokole odbioru, a Strony w trybie operacyjnym określą dalszy sposób postępowania.    

2. Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę narzędzia stanowiące Przedmiot Umowy powinny mieć na 

opakowaniu oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę produkcji, nazwę i adres 

producenta, datę ważności oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa.    

3. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego  zobowiązuje się dostarczyć ulotki/instrukcje obsługi 

w języku polskim lub w języku angielskim, zawierające niezbędne informacje dla bezpośredniego 

użytkownika. Powyższe dokumenty mogą być przekazywane drogą elektroniczną na adres wskazany 

przez Zamawiającego.   

   

§ 3.   

1. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do swobodnego rozporządzania Przedmiotem Umowy. 

Przedmiot Umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz, że posiada wszelkie niezbędne 



   

uprawnienia oraz zgody i zezwolenia odpowiednich organów, urzędów itp. do wykonania wszelkich 

świadczeń, będących przedmiotem niniejszej Umowy oraz że wykonanie niniejszej Umowy przez  

Wykonawcę nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Wykonawca realizując 

poszczególne Zamówienia zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę niezbędnych uprawnień oraz zgód i zezwoleń 

odpowiednich organów, urzędów itp., o których mowa w zdaniu poprzedzającym, na każde żądanie 

Zamawiającego, w terminie siedmiu (7) dni od dnia zgłoszenia żądania.   

2. Wykonawca gwarantuje, że będzie dostarczał Przedmiot Umowy o najwyższej jakości, zarówno pod 

względem norm jakościowych, jak i z odpowiednim terminem ważności – wynoszącym minimum 

dwanaście (12) miesięcy od dnia dokonania dostawy, zapewniającym bezpieczne użycie 

dostarczonego Przedmiotu Umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy Przedmiotu Umowy 

z terminem ważności krótszym niż dwanaście (12) miesięcy od dnia dokonania dostawy, jednakże 

tylko w przypadku uprzedniego uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody od Zamawiającego.    

3. Wykonawca oświadcza, że okres ważności dostarczanych przez Wykonawcę narzędzi stanowiących 

Przedmiot Umowy jest równy określonemu przez producenta okresowi ich przydatności do 

stosowania.    

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania Wykonawcy reklamacji w odniesieniu do 

dostarczonych narzędzi stanowiących Przedmiot Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do 

rozpatrywania zgłoszonych przez Zamawiającego reklamacji niezwłocznie, nie później jednak, niż w 

ciągu pięciu (5) dni roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego reklamacji pocztą 

elektroniczną. W przypadku braku odpowiedzi dotyczącej zgłoszonej reklamacji w terminie, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym reklamację uznaje się za uwzględnioną. Reklamacje mogą być 

zgłaszane w okresie ważności dostarczonych narzędzi stanowiących Przedmiot Umowy, o którym 

mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.    

5. W razie stwierdzenia, że dostarczone narzędzia stanowiące Przedmiot Umowy mają wady, w okresie 

ważności, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany będzie do 

bezpłatnej wymiany wadliwego asortymentu na wolny od wad – niezwłocznie, ale w każdym razie nie 

później niż w terminie pięciu (5) dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, 

przesłanej przez Zamawiającego pocztą elektroniczną lub od dnia wydania ekspertyzy, o której mowa 

w ust. 6 niniejszego paragrafu, w razie potwierdzenia przez przedmiotową ekspertyzę zasadności 

reklamacji złożonej przez Zamawiającego.   

6. W przypadku odrzucenia reklamacji Zamawiający ma prawo wystąpić do właściwego organu, urzędu 

lub innej instytucji w celu uzyskania ekspertyzy w zakresie jakości i właściwości Przedmiotu Umowy 

dostarczonego przez Wykonawcę oraz jego zgodności z wymogami przewidzianymi przepisami 

prawa oraz określonymi przez Wykonawcę w trakcie postępowania w wyniku którego wybrana została 

Oferta. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, wszelkie koszty związane z 



   

uzyskaniem ekspertyzy ponosić będzie Wykonawca, który zobowiązany będzie do ich zwrotu w 

terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego.   

7. Nieuzasadnione odrzucenie przez Wykonawcę reklamacji, o której mowa w ust. 4 niniejszego 

paragrafu lub niezwrócenie kosztów, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, stanowi 

podstawę do obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy o kwotę 

udokumentowanych kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z zaistnieniem 

okoliczności, o których mowa powyżej.  

8. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego Przedmiotu Umowy i żądania 

jego wymiany na Przedmiot Umowy wolny od wad w szczególności w przypadku:   

a) dostarczenia Przedmiotu Umowy niewłaściwej jakości lub niezgodnego z właściwościami, 

które winien posiadać,   

b) dostarczenia Przedmiotu Umowy niezgodnego z Ofertą.   

   

§ 4.   

1. Łączne wynagrodzenie z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy wynosi: netto: 

……………………………. (słownie:………………………………..), brutto:…………………………PLN 

(słownie:………………………………………………..), w tym podatek od towarów i usług VAT wg 

stawki ……………..% w kwocie …………………PLN.   

2. Wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie obliczana na podstawie ilości faktycznie 

zrealizowanych dostaw na podstawie Zamówień i cenami jednostkowymi narzędzi stanowiących 

Przedmiot Umowy określonych w Ofercie.   

3. W trakcie obowiązywania niniejszej Umowy strony dopuszczają możliwość zmiany wartości (ceny) 

narzędzi stanowiących Przedmiot Umowy wobec wartości ustalonej w ust. 1 niniejszego paragrafu 

wyłącznie w przypadku:   

a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto 

pozostanie bez zmian,   

b) zmian cen urzędowych, wprowadzonych rozporządzeniem właściwego ministra. Korekta 

cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy 

narzędzia stanowiące Przedmiot Umowy oferowany jest po cenie niższej   

c) zmian stawek opłat celnych wynikających z przepisów prawa, obejmujących narzędzia 

stanowiące Przedmiot Umowy importowane.   

4. Zmiany wartości (cen) narzędzi stanowiących Przedmiot Umowy wynikające z wystąpienia zdarzeń, 

o których mowa w ust. 3 lit. a), b), c) niniejszego paragrafu następują z dniem wejścia w życie aktu 

prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości i nie wymaga podpisania aneksu. Wykonawca 

zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach wynikających z uregulowań prawnych 

wskazanych w ust. 3 lit. a), b), c) niniejszego paragrafu w formie pisemnej, przynajmniej z 



   

siedmiodniowym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy termin wejścia w życie aktu prawnego 

zmieniającego przedmiotowe wartości jest krótszy niż siedem (7) dni od daty jego opublikowania 

Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach wynikających z 

uregulowań prawnych wskazanych w ust. 3 lit. a), b), c) niniejszego paragrafu w formie pisemnej 

niezwłocznie, w każdym jednak razie nie później niż w terminie trzech (3) dni od dnia wejścia w życie 

aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości. Zmiana cen w przypadku obniżenia cen 

urzędowych (ust. 3 lit. b) nie ma zastosowania, jeśli zgodnie z Ofertą narzędzia stanowiące Przedmiot 

Umowy oferowane są po cenie niższej.    

5. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji narzędzi 

stanowiących Przedmiot Umowy, Strony dopuszczają możliwość dostarczania ich odpowiedników po 

uprzednim podpisaniu odpowiedniego aneksu do niniejszej Umowy.   

6. Strony dopuszczają także zmianę cen jednostkowych narzędzi stanowiących Przedmiot Umowy w 

przypadku zmiany wielkości opakowania, wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady 

proporcjonalności w stosunku do wartości (ceny) danego narzędzia stanowiącego Przedmiot Umowy. 

Zmiany w tym zakresie w żadnym wypadku nie wpływają na zwiększenie wysokości łącznego 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.   

7. Zapłata za dostarczone na podstawie danego Zamówienia narzędzia stanowiące Przedmiot Umowy 

następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w formie 

papierowej na adres Zamawiającego lub formie elektronicznej na adres ……………………..,  w 

terminie do trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania przedmiotowej faktury przez Zamawiającego, na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest 

protokół odbioru Zamówienia bez uwag co do jakości i ilości dostarczanych narzędzi. Protokół odbioru 

bez uwag stanowić będzie każdorazowo załącznik do faktury VAT.      

8. W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 

2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 162), 

obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa 

w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751) - faktura powinna zawierać wyrazy 

"mechanizm podzielonej płatności".   

9. Wykonawca nie może bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego przenieść praw i 

obowiązków przysługujących mu wobec Zamawiającego, a wynikających z niniejszej Umowy na rzecz 

jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.   

   

§ 5.   

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadku:   

a) zwłoki w realizacji Zamówienia - 0,2% kwoty brutto niezrealizowanego w terminie  

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/


   

Zamówienia lub jego części za każdy dzień zwłoki, łącznie nie więcej niż 30% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,    

b) zaprzestania przez Wykonawcę sprzedaży i dostarczania narzędzi stanowiących 

Przedmiot Umowy lub wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień 

niniejszej Umowy - 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 

Umowy,   

c) rozwiązania niniejszej Umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku, gdy zwłoka w dostawie danego Zamówienia będzie przekraczać piętnaście 

(15) dni roboczych od dnia, w którym Zamówienie miało być zrealizowane lub w przypadku 

trzykrotnej uzasadnionej reklamacji - 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.  

1 niniejszej Umowy.  

2. Kary umowne wynikające z postanowień niniejszej umowy płatne będą przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego w terminie trzydziestu (30) dni od daty wezwania Wykonawcy do ich zapłaty.   

3. W przypadku gdy szkoda Zamawiającego przewyższać będzie wysokość naliczonej kary umownej, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.   

   

§ 6.   

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Umowy są:   

a) ze strony Wykonawcy:   

imię i nazwisko:________________________________tel ______________   

b) ze strony Zamawiającego:  imię i nazwisko: 

________________________________tel ______________    

2. W razie zmiany danych osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy każda ze stron 

zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie. Zmiana wywołuje skutek z 

chwilą poinformowania o niej drugiej strony.   

   

§ 7.   

1. Zamawiający ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:   

a) gdy Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie, w sposób rażący 

naruszając istotne jej postanowienia, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania 

naruszeń i wyznaczeniu mu terminu do naprawienia szkody poniesionej przez Zamawiającego 

lub usunięcia skutków i bezskutecznym upływie wyznaczonego w ten sposób terminie,    

b) zwłoki w dostawie danego Zamówienia powyżej piętnastu (15) dni roboczych od dnia 

określonego w danym Zamówieniu,  

c) wystąpienia okoliczności, które wg oceny Zamawiającego uzasadniają odstąpienie od dalszej 

realizacji Projektu, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest do 



   

zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za Zamówienia zrealizowane do dnia 

rozwiązania Umowy.      

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

nieważności.   

4. Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą mieć miejsce w razie wystąpienia następujących 

okoliczności:    

a) wskazanych w § 4 ust. 3,   

b) zmiana jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla Przedmiotu Umowy, w 

tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu,   

c) zmiana sposobu konfekcjonowania,   

d) w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości badań wykonywanych 

przez Zamawiającego,   

e) będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa,   

f) zostanie wprowadzone narzędzie stanowiący Przedmiot Umowy zmodyfikowany lub 

udoskonalony,    

g) w sytuacji wstrzymania lub zakończenia produkcji narzędzi stanowiących Przedmiot Umowy,    

h) w sytuacji, gdy nastąpi przejściowy brak narzędzia stanowiącego Przedmiot Umowy przy 

jednoczesnej możliwości dostarczenia zamiennika o parametrach nie gorszych od narzędzia 

stanowiącego Przedmiot Umowy, Strony dopuszczają zmianę Przedmiotu Umowy w zakresie: 

jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych, w tym zmianę numeru 

katalogowego, bądź nazwy własnej. Ewentualna zmiana może być dokonana na pisemny 

wniosek Wykonawcy, który w terminie siedmiu (7) dni od otrzymania wniosku, zostanie 

pozytywnie rozpatrzony przez Zamawiającego. Cena dostarczonego odpowiednika nie może 

przekroczyć ceny jednostkowej netto, którego dotyczy odpowiednik, a w przypadku 

dostarczenia odpowiednika o niższej cenie rynkowej, Strony Umowy w formie pisemnego 

aneksu określą wynagrodzenie należne Wykonawcy za jego dostarczenie.   

4. Strony dopuszczają zmianę terminu wykonania niniejszej Umowy w następujących przypadkach:   

1) konieczność wprowadzenia zmian zakresu Przedmiotu Umowy, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy,   

2) siła wyższa przez okres jej występowania,   

3) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy, pod 

warunkiem, że działania te nie są konsekwencją zawinionego działania lub zaniechania 

którejkolwiek ze Stron.   

5. Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy 

na drodze ugodowej. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy rozstrzygane 



   

będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Integralną częścią niniejszej 

Umowy jest Oferta.    

6. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron.   

   

  Zamawiający:                      Wykonawca:   

   

   


