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Załącznik nr 5 

UMOWA DOSTAWY 
 

zawarta w Bystrzycy Dolnej w dniu ............................ 2019 r. w rezultacie dokonania przez 

Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego, pomiędzy: 

 

1. Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o. z siedzibą w Bystrzycy 

Dolnej 55A, 58-100 Świdnica zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej 

we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze KRS: 

0000307935, o numerze NIP 8842663863, o numerze REGON 02077591000000, 

posiadającym kapitał zakładowy w wysokości 4.013.100,00 zł, 

zwanym dalej „ Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

 

- Lidię Mendak - Prezesa Zarządu, 

 

(wydruk z KRS Zamawiającego aktualny na dzień sporządzenia umowy stanowi Załącznik Nr 5 do 

umowy) 

 

a  

 

2. (nazwa spółki) ………………………………………………………… z siedzibą w 

……………… zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ……………….., o numerze KRS ……., 

o numerze NIP ……., o numerze REGON ……, (ewentualnie informacje o kapitale 

zakładowym), 

 [lub gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą] 

 (imię i nazwisko) prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą (….nazwa firmy…) 

posiadającym numer NIP….., numer REGON ….., 

 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

- ……………………………………………………… 

(wydruk z KRS [LUB gdy jest to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą] wydruk z 

Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Wykonawcy aktualny na dzień 

sporządzenia umowy stanowi Załącznik Nr 6 do umowy) 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każde z osobna „Stroną”. 

 

Wykonawca został wyłoniony po przeprowadzeniu postępowania o udzieleniu zamówienia 

publicznego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego 

„Regulaminem udzielania zamówień publicznych, dla których zgodnie z art. 4 pkt. 8 oraz art. 133 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018 poz. 1986 

z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP” na podstawie 

oferty Wykonawcy  

 

§1 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego armatury 

wodociągowej i kanalizacyjnej w 2019 roku w asortymentach określonych w Załączniku Nr 

3 do umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie towary wskazane w ust. 1 sprzedawane przez niego 

Zamawiającemu i stanowiące Przedmiot Umowy są wolne od wad fizycznych i prawnych. 
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3. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy stanowią towary kompletne i najwyższej 

jakości. 

4. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy spełnia wymagania techniczne, chemiczne i 

użytkowe, jak również przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego 

krajowego, unijnego oraz innego mającego zastosowanie do określenie właściwości i 

charakterystyki materiałów niezbędnych do wykonania towarów będących Przedmiotem 

Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy został wytworzony przez wyspecjalizowane 

podmioty, nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia osób trzecich i jest bezpieczny dla osób 

mających bezpośredni kontakt z towarami będącymi Przedmiotem Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy nadaje się do celu, jakiemu ma służyć. 

7. Wykonawca oświadcza, że dysponuje doświadczeniem niezbędnym do wykonywania umowy 

zgodnie z należytą starannością oraz oczekiwaniami Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się realizować niniejszą Umowę zgodnie z wiedzą profesjonalną i 

starannością wymaganą od profesjonalisty posiadającego doświadczenie w świadczeniu tego 

typu usług porównywalnych pod względem rozmiaru, zakresu i złożoności. 

9. Wykonawca oświadcza, że posiada możliwości techniczne adekwatne do należytego 

wykonania Przedmiotu Umowy.  

10. Wykonawca zobowiązuje się także do bieżącego dysponowania pełnym asortymentem 

określonym w §1, w celu zapewnienia realizacji zamówień składanych przez Zamawiającego, 

w terminie określonym w § 2 ust. 2 zgodnie ze złożoną ofertą. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w stopniu zapewniającym 

maksymalną ochronę środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, 

surowców, energii oraz innych czynników niezbędnych do realizacji umowy. 

12. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy w zakresie koniecznym dla należytego 

wykonania zobowiązań wynikających z umowy, w szczególności poprzez udostępnianie 

stosownych dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. 

13. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać 

wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej umowy. W tym celu Wykonawca 

zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację 

dotyczącą wykonywania umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po 

wykonaniu umowy. 

14. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 

Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania 

Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

15. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

16. Faktury VAT i wszelka dokumentacja dotycząca umowy sporządzana będzie przez Strony w 

języku polskim. 

 

§2 

1. Mocą niniejszej umowy Wykonawca – wyłoniony przez Zamawiającego w trybie zapytania 

ofertowego rozstrzygniętym dnia 22 lutego 2019 r. zobowiązuje się do sukcesywnego 

dostarczania towarów określonych w § 1 umowy do siedziby Zamawiającego. 

2. Czas dostawy wynosi 4 (cztery) dni robocze od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez 

Zamawiającego. Zgłoszenie może odbywać się w formie pisemnej, e-mail na podaną pocztę 

elektroniczną lub w formie telefonicznej. 

3. Po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia i natychmiastowego rozpoczęcia 

realizacji zamówienia. 

4. Towar zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego transportem 

zapewnionym przez Wykonawcę i na jego koszt oraz ryzyko. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostawy armatury wodociągowej  

i kanalizacyjnej na poziomie nie mniejszym niż określony w §1 umowy.  

6. Przedmiot Umowy będzie każdorazowo dostarczany do siedziby Zamawiającego (miejsce 

dostawy Przedmiotu Umowy) w godzinach pracy Zamawiającego, tj. do poniedziałku do 

piątku w godzinach od 7:00 do godziny 15:00. 

7. Potwierdzenie złożenia telefonicznego zamówienia powinno nastąpić pisemnie lub e-mailem. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania zamówienia od 

Zamawiającego. Brak potwierdzenia nie uchybia obowiązkowi wykonawcy realizacji 

zamówienia w terminie. 

9. Dokładny termin dostawy zamówienia cząstkowego Przedmiotu Umowy będzie każdorazowo 

uzgodniony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

10. Zamawiający każdorazowo sprawdzi zgodność dostawy ze złożonym zamówieniem pod 

względem asortymentowym, ilościowym oraz potwierdzi pisemnie odbiór dostawy 

11. Niewykrycie przez Zamawiającego wad Przedmiotu Umowy w trakcie przyjmowania 

zamówienia nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady towaru. 

12. Strony będą potwierdzały każdą dostawę Przedmiotu Umowy protokołem odbioru, 

stanowiącym Załącznik Nr 7 do umowy. Protokoły odbioru towarów zostaną podpisane 

przez obie Strony i będą przechowywane w siedzibie Zamawiającego. 

13. W razie, gdy dostarczony Przedmiot Umowy zawiera elementy nieobjęte zamówieniem 

Zamawiający nie będzie ich odbierał. Ryzyko związane z dostarczeniem i zwrotem 

elementów nieobjętych zamówieniem obciąża w całości Wykonawcę. 

14. Po powzięciu informacji o wadliwości towarów lub brakach ilościowych Zamawiający 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę.  

15. W przypadku wad towaru (jego niezgodności z zamówieniem lub umową, a także w razie 

braków ilościowych lub jakościowych), Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i 

wymiany wadliwych towarów na nowe bez wad i pokrycia kosztów transportu z tym 

związanych. W tym celu Wykonawca winien niezwłocznie nie później niż w terminie 1 dzień 

dostarczyć na własny koszt i ryzyko towar zgodny ze złożonym zamówieniem. 

16. Za szkody wynikłe w czasie transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

17. Wszelkie reklamacje Zamawiającego załatwiane będą na koszt oraz ryzyko Wykonawcy w 

terminie 5 (pięciu) dni licząc od daty zgłoszenia Wykonawcy reklamacji. 

18. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie obowiązywania rękojmi za wady lub 

gwarancji w terminie, Zamawiający ma prawo usunąć wady zastępczo na koszt Wykonawcy. 

19. Zastosowanie wykonania zastępczego nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do żądania 

zapłaty przez Wykonawcę kar umownych. 

20. Wykonawca nie może powierzyć ani w całości ani w części wykonania pracy innym  osobom 

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§3 

1. Ilość faktycznie towaru dostarczonego Zamawiającemu przez Wykonawcę i jego cena 

zostanie potwierdzona fakturą VAT wystawioną zgodnie z dokumentem odbioru towaru i 

zgodnie z zamówieniem.   

2. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy Nr 

……………………………… w banku…………………… w terminie do 30 dni od daty 

dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP 

8842663863 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP 

…………………. i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 
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5. Ceny za towary zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie określa Załącznik Nr 3 do umowy 

i obowiązują one przez cały czas trwania umowy bez możliwości zmian. 

6. Strony nie określają minimalnej, jak również maksymalnej wartości ani ilości zamówień 

składanych przez Zamawiającego. 

7. Zamówienia będą składane według potrzeb Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tytułu 

zamówienia mniejszej lub większej ilości środków niż określona w załączniku do umowy. 

9. Zamawiający jest uprawniony do powstrzymania się z płatnością za towar wadliwy objęty 

daną fakturą VAT do czasu skutecznego usunięcia wad przez Wykonawcę. Wówczas 

Zamawiający nie pozostaje w zwłoce ani w opóźnieniu w spełnieniu świadczenia na rzecz 

Wykonawcy. 

10. W razie, gdy faktura VAT zawiera towary nieobjęte zamówieniem Zamawiającego, 

Zamawiający w przypadku odmowy przyjęcia tych towarów nie będzie zobowiązany do 

zapłaty ceny za te towary. Wówczas, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia dostawy w ramach 

której stwierdzono powyższe, Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury 

korygującej, która od wartości zamówionych towarów będzie odliczała wartość towarów 

nieobjętych zamówieniem. 

11. Zamawiający ma obowiązek zapłaty za fakturę w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty 

jej prawidłowego doręczenia. 

12. W przypadku § 2 ust. 15 umowy, Zamawiający może wstrzymać płatność za towar do czasu 

dostarczenia przez Wykonawcę nowych towarów wolnych od wad. Obowiązek zapłaty 

istnieje wówczas w zakresie towarów niewadliwych. W razie wstrzymania przez 

Zamawiającego zapłaty za wadliwy i niewymieniony towar Zamawiający nie pozostaje w 

zwłoce lub w opóźnieniu w spełnieniu świadczenia pieniężnego. 

 

 

§4 

1. Umowę zawiera się na czas określony do dnia 31.01.2020 r. 

2. Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy na zasadzie porozumienia stron, określającego 

warunki i terminy rozwiązania. 

 

§5 

1. Wykonawca zapewnia, że dostarczany towar będzie odpowiadał w pełni wszystkim 

warunkom jakościowym podanym w Załączniku nr 3 i Załączniku nr 4 do umowy, 

certyfikatom, standardom i normom wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 

2. W przypadku stwierdzenia odstępstwa od norm jakościowych, ilościowych, technicznych, 

technologicznych Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkód powstałych w związku 

z wykorzystaniem wadliwych towarów do urządzeń Zamawiającego – na zasadach ogólnych. 

3. Do bieżących kontaktów związanych z realizacją niniejszej Umowy Strony wyznaczają: 

a) Zamawiający – Pan(i) …………., tel. ………………, fax ……………., e-mail: 

…………………… 

b) Wykonawca – Pan(i) ………….., tel. ………………, fax …………….., e-mail: 

………………….. 

 

§ 6 

1. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy, druga strona 

może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin nie krótszy niż 7 (siedem) dni do 

wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie 

uprawniona do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać 

uzasadnienie z powołaniem konkretnych i obiektywnych przyczyn złożenia takiego 

oświadczenia przez Stronę korzystającą z tego uprawnienia. 
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2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. Wówczas Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy, jeżeli w trakcie jej trwania 

dojdzie do naruszeń ze strony Wykonawcy, a w szczególności:  

a) jeżeli dostarczane partie towaru nie będą spełniały warunków podanych w Załączniku nr 

3 i Załączniku nr 4 do umowy, mimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do 

wymiany towaru na zgodny z wymogami Załącznika nr 3 i Załącznika nr 4 do umowy; 

b) jeżeli Wykonawca nie będzie dotrzymywał umownego terminu dostawy; 

c) jeżeli dostarczony towar nie będzie spełniał norm technicznych lub technologicznych, 

mimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wymiany towaru na zgodny z 

wymogami w Załączniku nr 3 i Załączniku nr 4 do umowy; 

d) jeżeli dostarczany towar będzie niekompletny, a Wykonawca mimo wezwania przez 

Zamawiającego nie dostarczy brakującej części towaru w terminie 2 dni. 

 

§ 7 

1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji (liczonej od daty dostawy towaru)  

i zobowiązuje się do zaopatrywania każdej dostawy towaru w odpowiednie certyfikaty i 

aprobaty techniczne. 

2. W ramach udzielonej gwarancji, w razie zgłoszenia przez Zamawiającego istnienia wad, 

Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany wadliwego towaru na taki sam, 

wolny od wad, nowy towar, który musi spełniać wszelkie warunki określone w niniejszej 

umowie. 

4. W ramach gwarancji, tj. w przypadku, gdy nastąpi awaria któregoś z dostarczonych towarów, 

Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy: 

a) przeprowadzenia bezpłatnej naprawy w terminie do 3 dni, licząc od dnia otrzymania od 

Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o wystąpieniu wady, 

b) zapewnienia towaru zastępczego w przypadku, gdy naprawa będzie trwała dłużej niż 14 

dni, 

c) wymiany towaru w przypadku powtórzenia się usuniętej wady na taki sam wolny od wad 

nowy towar. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie ustosunkował się do żądania reklamacyjnego 

Zamawiającego w terminie 48 godzin od godziny jego zgłoszenia, reklamację uważa się za 

uwzględnioną, jednak nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku powiadomienia 

Zamawiającego o planowanym sposobie i terminie naprawy gwarancyjnej. 

6. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi bez względu na jakiekolwiek inne 

oświadczenia Wykonawcy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany dokonania wszelkich czynności w ramach obowiązków 

gwarancyjnych w celu odebrania wadliwego Przedmiotu Umowy w miejscu położenia tego 

wadliwego towaru. Miejsce położenia wadliwego towaru Zamawiający jest zobowiązany 

wskazać w zgłoszeniu reklamacyjnym.  

8. Czynności, o których mowa w ust. 7 obejmują wszelkie działania, które należy podjąć w celu 

uzyskania dostępu do wadliwego towaru (w szczególności dojazd, transport, roboty ziemne, 

roboty budowlane, inne roboty i prace, jak również ponoszenie kosztów innych czynności 

dokonywanych przez wyspecjalizowane podmioty w razie, gdy Wykonawca nie posiada 

odpowiednich możliwości wykonania takich czynności). 

9. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów czynności o których mowa w ust 7 i 8, a 

także wszelkich kosztów powstałych i związanych z koniecznością wymiany lub zamiany 

wadliwych towarów składających się na Przedmiot Umowy, które dostarczył 

Zamawiającemu. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do pokrycia wszelkich 
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kosztów powstałych i związanych z koniecznością przeprowadzenia odpowiednich czynności 

zmierzających do uzyskania dostępu do wadliwej części Przedmiotu Umowy w celu realizacji 

obowiązków gwarancyjnych, tj. wymiana nawierzchni drogi lub innego terenu, odkopanie i 

zasypanie nawierzchni terenu, przywrócenie stanu poprzedniego wszelkim konstrukcjom, 

urządzeniom, budynkom, rzeczom uszkodzonym w związku z wystąpieniem wad 

dostarczonego przez Wykonawcę towaru. 

10. W razie niewykonania obowiązków określonych w ust 7 – 9, Zamawiający jest uprawniony 

do zlecenia ich wykonania innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający 

musi wówczas powiadomić Wykonawcę o fakcie skorzystania z tego uprawnienia. 

 

 

§ 8 

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowić będą kary umowne, które 

będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, ustalonego  

w umowie, należnego za daną partię dostawy za każdy dzień opóźnienia lub w przypadku 

niedotrzymania umownego terminu dostawy lub odmowy realizacji zamówienia. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, 

ustalonego w umowie, należnego za daną partię dostawy za każdy dzień opóźnienia: 

a) w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, 

b) w przystąpieniu do naprawy gwarancyjnej. 

3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto 

za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

4) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za 

nieuzasadnione odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar 

umownych nie pokrywa wysokości poniesionych szkód. 

6) Podstawą naliczenia kar umownych jest wynagrodzenie umowy, o którym mowa w § 3 pkt. 1 

niniejszej umowy, liczone dla danego zamówienia. 

7) W razie opóźnienia w zapłacie wzajemnych wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się 

do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie. 

8) Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z należnego mu 

wynagrodzenia. 

 

§ 9 

Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy przez okres wykonywania Umowy wszelkie 

okoliczności i poufne informacje, o których dowiedziały się w związku z wykonywaniem umowy. 

Za informacje poufne Strony uważają informacje dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – w 

rozumienia art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a 

także informacje dotyczące Stron Umowy. 

 

 

§ 10 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie aneksów sporządzanych wyłącznie 

za zgodą obu stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 12 



 

str. 7 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 13 

Integralną częścią umowy są Załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3,Nr 4, Nr 5, Nr 6 i Nr 7. 

 

 

§14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron dla 

Zamawiającego i dla Wykonawcy. 

 

 

 

§15 

1. Dane korespondencyjne stron są określane zgodnie z miejscami siedziby Zamawiającego i 

Wykonawcy. 

2. W razie zmiany adresu, Strony są zobowiązane do niezwłocznego informowania drugiej 

Strony o takiej zmianie pisemnie listem poleconym Zawiadomienie w innej formie będzie 

nieskuteczne.  

3. Zmiana siedziby Strony powinna być ponadto stwierdzona aneksem do umowy podpisanym 

przez obie Strony. 

4. W razie niepoinformowania drugiej Strony o zmianie adresu w przewidzianym wyżej trybie, 

korespondencja wysyłana na dotychczasowy adres, uważana jest za skutecznie doręczoną. 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy. 

2. Zaproszenie do złożenia oferty. 

3. Wykaz armatury z określeniem asortymentów – formularz wykazu cen. 

4. Minimalne wymagania dla armatury. 

5. KRS Zamawiającego. 

6. KRS/ CEIDG Wykonawcy. 

7. Wzór protokołu odbioru Przedmiotu Umowy  

 

 

 

 

 

__________________     ___________________ 

Wykonawca       Zamawiający  

       
 

 


