znak sprawy: 10/D/2022/ZDZO
załącznik nr 3 do zaproszenia
UMOWA nr ............../2022 projekt
zawarta w Rudołtowicach w dniu .........................2022 r. pomiędzy:
Polskim Związkiem Niewidomych
Centrum Edukacyjno-Leczniczo Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w
Rudołtowicach 43-229 Rudołtowice, ul. Zawadzkiego 128
reprezentowanym przez :
…………………………… - ………………………………..
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
........................................................................................................
reprezentowanym przez:
.......................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.
łącznie zwanymi dalej „Stronami”
W wyniku zamieszczonego na stronie internetowej ogłoszenia zawierającego zaproszenie do
składania ofert cenowych została zawarta umowa w trybie, w którym nie mają zastosowania
przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt 1)
o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest DOSTAWA RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
DLA POTRZEB POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH
CENTRUM
EDUKACYJNO – LECZNICZO – REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY W RUDOŁTOWICACH część nr ................................... zgodnie ze
złożoną ofertą z dnia ...................... stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Asortyment, o którym mowa powyżej oraz jego ceny jednostkowe szczegółowo określa
formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący integralną część niniejszej umowy
w formie Załącznika nr 2.
§2
WARTOŚĆ UMOWY
1. Strony uzgadniają wartość umowy – część nr ............................... na kwotę:
− netto: .......................................... złotych
(słownie: ........................................ złotych)
− brutto: ............................ złotych
(słownie: ........................................ złotych)
zgodnie ze złożoną ofertą.

2. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu
zamówienia (transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy,
ubezpieczenie, przesyłka itp.) do Kuchni Polskiego Związku Niewidomych Centrum
Edukacyjno – Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży mieszczącego się w
Rudołtowicach przy ul. Zawadzkiego 128.
3. Strony ustalają, że ceny jednostkowe netto określone w Załączniku nr 2 do umowy nie
ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Zmniejszenie wartości zobowiązania umownego, po stronie Zamawiającego może nastąpić
w przypadkach określonych w umowie oraz w sytuacji wygaśnięcia umowy przed
upływem okresu jej obowiązywania.
5. Obniżenie cen jednostkowych przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie.
6. Obniżenie cen jednostkowych wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
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§3
WARUNKI PŁATNOŚCI
Zamawiający przekaże należność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze - w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Wykonawca za dostarczony towar będziemy wystawiać jedną fakturę zbiorczą raz na
dwa tygodnie (tj. dwa razy w miesiącu). Z każdą dostawą cząstkową dostarczymy
dokument WZ (wydanie zewnętrzne) na podstawie którego Zamawiający dokona odbioru
ilościowego i jakościowego towaru.
Prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT winna wskazywać bezwzględnie
jednostkę miary oraz cenę jednostkową netto zgodną ze złożoną ofertą i formularzem
asortymentowo-cenowym.
Za termin dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności wyłącznie za uprzednią zgodą
Zamawiającego wyrażoną na piśmie.
§4
WARUNKI I TERMINY DOSTAW
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostaw cząstkowych przedmiotu umowy na
podstawie bieżących przesyłanych telefonicznie, faksem lub e-mailem zamówień,
składanych przez Dietetyka ……… lub upoważnioną przez nią osobę w terminie nie
późniejszym niż do 24 godzin od chwili otrzymania zamówienia.
Ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją umowy wykonywać będzie:
……………………………..
– tel. ….......................……...…, fax. …....................mail. …......................
Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją umowy wykonywać będzie:
Dietetyk ………………… lub upoważniona przez niego osobę,
– tel. ….......................……...…, fax. …............................., mail. …......................
Strony ustalają, iż dostawy odbywać się będą:
Pakiet Nr 1 – Pieczywo i wyroby cukiernicze – codziennie
Pakiet Nr 2 - Artykuły sypkie - 1 x miesiąc
Pakiet Nr 3 - Nabiał, mleko i jego przetwory - codziennie
Pakiet Nr 4 - Jaja świeże kurze – 2 x w miesiącu
Pakiet Nr 6 - Mięso świeże wieprzowe, świeże kości wieprzowe - 1 x tygodniowo

Pakiet Nr 7 – Wędliny wieprzowe, wołowe, drobiowe - codziennie
Pakiet Nr 8 – Ryby i przetwory rybne – 2 x tygodniowo
Pakiet Nr 9 - Tłuszcze - 2 x tygodniowo
Pakiet Nr 10 - Warzywa i owoce mrożone – 2 x tygodniowo
Pakiet Nr 11 - Warzywa i owoce przetworzone – 1 x miesiąc
Pakiet Nr 16 - Przyprawy – 1 x miesiąc
Pakiet Nr 17 – Artykuły spożywcze różne – 1 x miesiąc
5. Opakowania jednostkowe oraz zbiorowe, powinny być oznakowane i zawierać informacje
dotyczące m. in.: nazwy i adresu producenta, nazwy dystrybutora, nazwy towaru, jego
klasy jakościowej, daty produkcji, terminu przydatności do spożycia.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w opakowaniach wykonanych z materiałów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar transportem na swój koszt do pomieszczeń
magazynowych Kuchni w siedzibie Zamawiającego w godzinach 09:00 – 15:00, gdzie
nastąpi odbiór jakościowy i ilościowy towaru przez uprawnionego przedstawiciela
Zamawiającego. Zamawiający informuje, że towar dostarczany przed godziną 7.00 nie
będzie przyjmowany.
8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w momencie dostawy niezgodności
dostarczonego towaru z zamówieniem pod względem ilościowym lub jakościowym,
Zamawiający odmówi przyjęcia zakwestionowanej partii towaru i zażąda wymiany na
towar wolny od wad i zgodny ilościowo z pierwotnym zamówieniem w terminie do trzech
godzin od chwili stwierdzenia nieprawidłowości w dostawie. W takim przypadku
Zamawiający nie będzie wszczynał procedury reklamacyjnej. Zamienna, prawidłowa partia
towaru również podlega odbiorowi ilościowemu i jakościowemu.
9. Wykonawca dostarczy towar transportem przystosowanym do przewozu żywności,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu i ponosi
odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu.
11. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy aktualną decyzję właściwego
organu sanitarnego stwierdzającą, że środki transportu, którymi są wykonywane dostawy
spełniają
wymagania
sanitarne
dotyczące
środków
transportu
żywności
– w nieprzekraczalnym terminie 7 dni.
12. Dostawy winny być wykonywane z zachowaniem łańcucha chłodniczego i wymagań
sanitarnych.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia w uzasadnionych przypadkach, poza
ustalonym terminem dostawy, doraźnego (jednorazowego) zapotrzebowania.
14. Cały asortyment Wykonawcy powinien spełniać Polskie Normy, normy europejskie lub
normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
wszystkie powszechnie obowiązujące Polskę wymagania higieniczno-sanitarne stosowane
w UE.
15. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia oznakowanego zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania
poszczególnych rodzajów środków spożywczych, oraz umieszczania informacji odnośnie
składników alergennych użytych do ich produkcji.

16. Przez termin ważności Strony rozumieją termin ważności podany na opakowaniu liczony
od daty produkcji przy czym dla Zamawiającego termin ten nie może być krótszy niż 2/3
(dwie trzecie) terminu wyznaczonego przez producenta.
17. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę produktów o terminie ważności krótszym
niż 2/3 terminu wyznaczonego przez producenta, Zamawiającemu przysługuje prawo
zwrotu towaru na koszt Wykonawcy.
18. Dostarczane artykuły spożywcze oraz sposób dostawy wykonywane muszą być zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2005
roku o produktach pochodzenia zwierzęcego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1753 z
późn. zm.).
19. Dostawca przedmiotu zamówienia z wyłączeniem producentów produkcji pierwotnej
winien posiadać opracowany, wdrożony i utrzymany jeden z obowiązujących systemów
bezpieczeństwa żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o
bezpieczeństwie żywności (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.) oraz
Rozporządzeniem WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu
i ilości dostaw częściowych oraz uprawnienie do nie złożenia zamówienia na pełny zakres
asortymentu objętego umową. W przypadku zmniejszonego zapotrzebowania
Zamawiającego, Zamawiający nie gwarantuje zamówienia pełnego zakresu zamówienia w
ilościach wskazanych w załączniku nr 2 do umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego
tytułu wynagrodzenie ani żadna forma rekompensaty. Wykonawca zobowiązuje się do
elastycznego reagowania na zwiększone bądź zmniejszone potrzeby Zamawiającego.
21. W przypadku chwilowego braku asortymentu danego produktu (trwającego dłuższej niż 24
godziny) Wykonawca powiadomi Zamawiającego, w jakim terminie brakujący towar
zostanie dostarczony.
22. W przypadku braku asortymentu danego produktu trwającego dłużej niż 48 godzin,
Wykonawca nie będzie rościł prawa wyłączności realizacji zamówienia dokonanego przez
Zamawiającego u innego dostawcy.
23. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na żądanie Zamawiającego pisemnej
informacji dotyczącej wartości odżywczej oferowanego produktu, zgodnie z ustawą z dnia
25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z
2020 r. poz. 2021 z późn. zm.).
24. Informacja, o której mowa w ust. 23 jest niezbędna do obliczenia wartości odżywczej
produkowanych posiłków i winna zawierać dane w 100 gramach produktu spożywczego:
białko ogółem; białko zwierzęce; tłuszcz ogółem; tłuszcz zwierzęcy; węglowodany
ogółem; węglowodany złożone; cholesterol; błonnik; kaloryczność oraz % udział białka,
tłuszczu i węglowodany. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia podstawowych
Polskich Norm, norm europejskich oraz wymogów bezpieczeństwa sanitarnego i
higienicznego stosowanych w UE i dostarczenia Zamawiającemu pisemnej informacji
odnośnie składników alergennych użytych do produkcji, lub zawartych w danym artykule
spożywczym, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR
1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom
informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG,
dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE

Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz
rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004.
25. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.
26. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie lub
telefonicznie nie później niż w dniu stwierdzenia wad towaru.
27. Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę nie później niż w ciągu
2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
28. Dostarczenie nowego przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
29. Dla określenia jakości odbieranego towaru Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli
przez SANEPID jakości surowców użytych do produkcji, stanu sanitarno-higienicznego
pomieszczeń, urządzeń i maszyn produkcyjnych, higieny osobistej zatrudnionego
personelu, warunków socjalnych, warunków magazynowania surowców i gotowych
przetworów, sposobu transportu towaru.
30. Zamawiający zastrzega sobie - w przypadku powzięcia wątpliwości co jakości
dostarczanego towaru - prawo do dokonywania w ciągu trwania umowy poboru prób
dostarczanego towaru oraz ich przebadania na koszt Wykonawcy we właściwym
miejscowo akredytowanym laboratorium celem określenia zgodności towaru z normami
jakościowymi.
31. Dwukrotny negatywny wynik badanego towaru na podstawie ust. 30 stanowi podstawę do
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
32. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne na dzień zawarcia umowy ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz
zobowiązuje się do przedłużania tego ubezpieczenia do końca okresu realizacji
zamówienia.
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§5
KARY UMOWNE
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
a) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy – w wysokości 10% wartości
niezrealizowanej w terminie części zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy
– w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy;
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego pisemnej
informacji dotyczącej wartości odżywczej oferowanego produktu, zgodnie z Ustawą z dnia
25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Wykonawca zapłaci na rzecz
Zamawiającego karę umowną w wysokości wartości produktów, co do których
Wykonawca odmówił złożenia pisemnej informacji. Kara umowna dotyczyć będzie
każdego przypadku zaniechania dostarczenia informacji.
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego aktualnej
decyzji właściwego organu sanitarnego stwierdzającej, że środki transportu, którym będą
wykonywane dostawy spełniają wymagania sanitarne dotyczące środków transportu
żywności, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 500
zł za każdy przypadek zaniechania dostarczenia decyzji.
W przypadku gdy dostarczony towar lub jego część nie odpowiada specyfikacji danego
zamówienia częściowego Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 30%
wartości tej pozycji asortymentowej danej dostawy częściowej.
W razie gdyby uchybienia, o których mowa w ust. 4 nie były istotne lub dotyczyły
niewielkiej partii zamówienia Zamawiający może odstąpić od naliczenia kary umownej.

6. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie
umownym Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia ustawowych odsetek za opóźnienie.
7. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych zgodnie z niniejszym paragrafem
umowy kar umownych z należności przysługującej Wykonawcy za dostarczony towar,
w przypadku nieuiszczenia przez Wykonawcę kar w terminie 14 dni, wynikającym
z wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej.
§6
ZMIANY UMOWY
1. Strony ustalają, że istotna zmiana umowy może nastąpić wg zasad i na poniższych
warunkach, w przypadku:
a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT - zmiany wartości brutto umowy, przy
czym Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć odpowiedni aneks do umowy,
b) obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę;
c) wymaganym przez ewentualne zmiany przepisów prawa, jeżeli skutkuje ona
koniecznością zmiany postanowień niniejszej umowy;
d) zmiany danych Wykonawcy - jeżeli dane przedsiębiorstwa Wykonawcy
dostarczającego uległy zmianie np. w wyniku przekształceń, przejęć itp.
e) zmiany siedziby Zamawiającego – w przypadku jej zmiany, przy czym w/w
zmiany wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego.
2. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.

1.
2.
3.

4.

5.

§7
OKRES UMOWY, ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia ............................ do dnia
03.11.2022r.
Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za pisemnym porozumieniem.
Zamawiający może rozwiązać umowę w każdym czasie z zachowaniem 2 tygodniowego
okresu wypowiedzenia w przypadku:
1) trzykrotnej nieterminowej realizacji dostaw przez Wykonawcę;
2) innego nienależytego zawinionego przez Wykonawcę wykonania umowy,
między innymi:
a) dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z ofertą;
b) braku reakcji Wykonawcy na reklamacje Zamawiającego w przypadku
wadliwego dostarczenia towaru;
c) niezasadnego naliczenia ceny za przedmiot dostawy;
d) dostarczenia przedmiotu zamówienia wadliwego jakościowo.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego wykonania części umowy.
§8
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PODWYKONAWCY
Jeżeli Wykonawca w ofercie nie zadeklarował udziału podwykonawców przy realizacji
zamówienia, oznacza to, że 100% wartości przedmiotu umowy zrealizuje własnymi
siłami.
Jeżeli Wykonawca wskazał w ofercie podwykonawcę oznacza to, że wskazaną część
zamówienia przewiduje powierzyć podwykonawcy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za dostawy
wykonane przez podwykonawcę.
Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za swoje własne.
Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami.

§9
RODO
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwane dalej: „RODO”) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Niewidomych
Centrum Edukacyjno – Leczniczo – Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w
Rudołtowicach ul. Zawadzkiego 128, 43-229 Rudołtowice;
2) kontakt z Administratorem Ochrony Danych: adres e-mail: rodo@zameczek.org.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w
celu realizacji umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem
umowy, jak również rozliczenia umowy,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w zależności od potrzeby, będą podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz
podmioty uczestniczące w realizacji umowy, firmy ubezpieczeniowe, podmioty
zajmujące się obsługą prawną i bezpieczeństwem danych osobowych w PZN Centrum
Edukacyjno – Leczniczo – Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach,
dostawcy usług technicznych i informatycznych PZN Centrum Edukacyjno – Leczniczo
– Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zapewnienia
prawidłowej realizacji umowy i jej rozliczenia z uwzględnieniem okresów przedawnienia
roszczeń i zobowiązań podatkowych, przy czym w przypadku Dostawców i
Wykonawców wyłonionych w trybie Prawa Zamówień Publicznych, PZN Centrum
Edukacyjno – Leczniczo – Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach
przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych (na
zasadach z art. 15 RODO), ich sprostowania (na zasadach z art. 16 RODO), usunięcia (na
zasadach art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (na zasadach art. 18 RODO),
prawo do przenoszenia danych (na zasadach art. 20 RODO, gdy przetwarzanie odbywa
się w sposób zautomatyzowany),
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

8) podanie

danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową lub niemożnością zawarcia umowy lub jej rozliczenia lub też
odmową lub niemożnością podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem
umowy lub niemożnością wykonania czynności, dla których konieczne jest przetwarzanie
Pani/Pana danych.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
2. Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy
rozstrzygane będą w miarę możliwości polubownie. W braku porozumienia sądem
miejscowo właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Wykaz załączników do umowy:
Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy- załącznik nr 2, część …..........

