
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego 

 

Projekt umowy 

 

zawartej w dniu ……………………………….r. w Kolbuszowej pomiędzy: 

 

Miejskim Domem Kultury w Kolbuszowej, adres: 36-100 Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 

66, zwanym dalej  „Zamawiającym” którą reprezentuje: 

Wiesław Sitko – dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej 

a 

…………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………….. 

 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr L.Dz.MDK/…../2022 została zawarta 

umowa następującej treści: 

  

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup instrumetnów muzycznych dla Miejskiego Domu Kultury 

w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 66, 36-100 Kolbuszowa w rmaach zadania pn.: 

„Orkiestrowa edukacja nad Nilem”, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia oraz ofertą Wykonawcy stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. Zakup jest realizowany w ramach Programu Rządowego Infrastruktura 

Domów Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 

z Funduszu Promocji Kultury – umowa nr 09352/22/FPK/NCK z dnia 7 czerwca 2022 

r. 

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest nieużywany, 

wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku, odpowiada standardom jakościowym  

i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia, jest wolny od wad materiałowych, 

fizycznych i prawnych, jest przeznaczony do użytku profesjonalnego, fabrycznie nowy  

i nie jest obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia spełniający wymagane 

parametry i standardy jakościowe wyszczególnione w  załączniku nr 1 do zapytania 

ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia. 



4. W trakcie realizacji niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji 

spełniania parametrów i standardów jakościowych określonych w załączniku nr 1  

do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia. 

5. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia  

z wymaganiami Zamawiającego, Zamawiający może wstrzymać całą dostawę, a Wykonawca  

w takiej sytuacji zobowiązany jest do ich natychmiastowej wymiany na koszt  

i odpowiedzialność Wykonawcy. 

6. Zamawiający wymaga, by przedmiot umowy został dostarczony do Miejskiego Domu 

Kultury w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 66, 36-100 Kolbuszowa. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody, które powstały  

w wyniku realizacji niniejszej umowy, wyrządzone przez Wykonawcę jak również przez 

inne osoby, działające na rzecz Wykonawcy Zamawiającemu lub osobom trzecim.  

 

§ 2 

1. Za wykonanie w całości przedmiotu umowy określonego § 1 Zamawiający zobowiązuje się 

zapłacić Wykonawcy łączne wynagrodzenie w wysokości ……………… zł netto (słownie: 

…………………… zł …/100) plus obowiązujący podatek VAT w wysokości 

……………… zł (słownie: ………………… zł …/100) co stanowi brutto 

……………… zł (słownie: ………………… zł …/100). 

2. Cena o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w tym również: koszty opakowania, transportu krajowego i zagranicznego do 

siedziby Zamawiającego, rozładunku, załadunku, koszty ubezpiecenia w kraju i zagranicą, 

opłaty celne i graniczne, koszty związane z udzieloną gwarancją, wszelkie rabaty, upusty, 

podatki oraz wszelkie inne koszty niewymienione, a konieczne do prawidłowego 

wykonyuwania zamówienia. 

3. Cena, o której mowa w ust. 1 jest ostateczna i nie ulegnie zmianie. 

 

§ 3 

1. Ustala się termin zapłaty faktury przelewem na wskazane przez Wykonawcę na fakturze 

konto w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury do 

siedziby Zamawiającego. 

2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

poleceniem przelewu. 



3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikajaćej z nieniejszej umowy na osobę 

trzeią, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę do rozliczeń widnieje w elektronicznym 

wykazie podatników VAT (na tzw. „białej liście podatników VAT”) dostępnym w 

Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji 

Skarbowej. W przypadku braku na moment realizacji płatności wskazanego powyżej 

rachunku bankowego w wykazie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Zamawiający 

będzie uprawiony do wstrzymania się z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia bez 

narażania się na obowiązek zapłaty odsetek, kar umownych lub jakiejkolwiek inne 

dodatkowe koszty czy opłaty. W takim przypadku brak zapłaty wynagrodzenia 

wynikajacego z faktury/rachunku nie będzie stanowił również podstawy/przesłanki do 

rozwiązania umowy, w szczególności z winy Zamawiająćego. Wykonawca zobowiazuje się 

wobec Zamawiającego do poniesienia odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające ze 

wskazania – jako właściwego do dokonywania zapłaty należnego mu wynagrodzenia – 

rachunku bankowego, który na dzień realizacji płatności nie widnieje w elektronicznym 

wykazie podatników VAT (na tzw. „białej liście podatników VAT”) oraz z tytułu 

naruszenia innych przepisów prawa podatkowego przez Wykonawcę lub podmioty, z 

pomocą których Wykonawca wykonuje lub którym wykonanie zobowiązania powierza, bez 

prawa do powoływania się na przyczynienie się przez Zamawiającego do powstania 

szkody.* 

5. Wykonawca oświadcza, że nie jest zobowiązany do zgłoszenia numeru rachunku 

wskazanego do rozliczeń do elektronicznego wykazu podatników VAT (tzw. „biała lista 

podatników VAT”) dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów 

– Krajowej Administracji Skarbowej. Rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę do 

rozliczeń jest rachunkiem, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Prawo bankowe. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do 

poniesienia odpowiedzialności za wszelkie szkody z tytułu naruszenia przepisow prawa 

podatkowego przez Wykonawcę lub podmioty, z pomocą których Wykonawca wykonuje 

lub którym wykonanie zobowiązania powierza, bez prawa do powoływania się na 

przyczynienie się przez Zamawiającego do powstania szkody. Za naruszenie przepisów 

prawa podatkowego zostanie potraktowane m.in. wskazanie Zamawiającemu do rozliczenia 

– wbrew ciążącym na Wykonawcy obowiązkom – rachunku bankowego, który nie wisnieje 

w elektronicznym wykazie podatników VAT (na tzw. „białej liście podatników VAT”) 

dostępnym w Biuletnie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – Krajowej 



Administracji Skarbowej lub innego niż wskazany w art. 49 ust. 1 pkt 1 pkt 1 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.* 

6. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do poniesienia odpowiedzialności za 

wszelkie szkody z tytułu naruszenia przepisów prawa podatkowego przez Wykonawcę lub 

podmioty, z pomocą których Wykonawca wykonuje lub którym wykonanie zobowiązania 

powierza, bez prawa do powoływnia się na przyczynienie się przez Zamawiającego do 

powstania szkody. Za naruszenie przepisów prawa podatkowego zostanie potraktowane 

m.in. wskazanie Zamawiajaćemu do rozliczeń – wbrew ciążącym na Wykonawcy 

obowiązkom – rachunku bankowego, który nie widnieje w elektronicznym wykazie 

podatników VAT (na tzw. „białej liście podatników VAT”) dostępnym w Biuletynie 

Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej lub 

innego niż wskzany w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. 

 

* niepotrzebne usunąć – zgodnie z oświadczeniem Wtykonawcy złożonym przez podpisaniem 

przedmiotowej umowy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy). 

 

§ 4 

Realizacja przedmiotu umowy odbędzie się jednorazowo w terminie do 30 października 2022 r. 

 

§ 5  

1. Wykonawca oddzielnym pismem zawiadomi Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do 

odbioru.  

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot dostawy wraz z wypełnionym  

protokołem odbioru, zawierającego: liczbę porządkową, model, nazwę producenta, numer 

seryjny. 

3. W przypadku stwierdzenia niekompletności przedmiotu dostawy, bądź stwierdzenia 

podczas odbioru jego wad, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia 

dostawy o elementy brakujące lub wolne od wad, w terminie nieprzekraczającym 7 dni od 

zgłoszenia braku lub wady przez Zamawiającego. 

4. Protokół odbioru podpisany przez strony umowy potwierdza wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

 

 

 



§ 6 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy -  miesięcy 36  

(tj. 3 lat) licząc od dnia odbioru końcowego bez zatrzeżeń. 

2. Wykonawca wystawi kartę gwarancyjną, której postanowienia nie mogą odbiegać od 

postanowień niniejszej umowy, chyba, że są korzystniejsze dla Zamawiającego. Przekazanie 

Zamawiającemu karty gwarancyjnej jest warunkiem podpisania protokołu końcowego. 

3. Wykonawca, bez osobnego oświadczenia i bez osobnego wynagrodzenia, przenosi na 

Zamawiającego wszelkie uprawnienia przysługujace mu w ramach gwarancji udzielonych 

przez podwykonawców lub producentów instrumentów. Przeniesienie to następuje z 

chwilą odbioru umowy. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Zamawiajacy 

zdecyduje, czy będzie z tych praw korzystać. 

4. W przypadku wystąpienia wad i usterek w okresie gwaracji Wykonawca zobowiązany jest 

przystąpić do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia ich złoszenia przez Zamawiającego i 

usunąc je na własny koszt oraz w terminie określonym przez Zamawiającego. 

5. W przypadku nie przystąpienia w termine, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, 

do usunięcia wad lub usterek, bądź nie usunięcia wad lub usterek w określonym terminie 

Zamawiajacy ma prawo zlecić ich usunięcie osobom trzecim na koszt Wykonawcy. 

6. Na 7 dni robocze przed wprowadzeniem wykonawstwa zastępczego Zamawiający 

zawiadomi pisemnie o tym Wykonawcę. 

7. Wykonanie przez Zamawiającego uprawnienia, o którym mowa w ust. 5 (wykonawstwo 

zastępcze) nie skutkuje utratą przysługujących mu wobec Wykonawcy uprawnień z tytułu 

gwarancji  i rękojmi. 

8. W przypadku, gdy w celu dokonania naprawy gwarancyjnej konieczne jest przewiezienie 

instrumentów do siedziby Wykonawcy / miejsca wskazanego przez Wykonawcę, koszty 

transportu w obie strony ponosi Wykonawca. 

9. Zamawiającemu przysługuje żądanie dostarczenia wolnego od wad przedmiotu umowy, 

jeżeli w okresie gwarancji dokonane zostały co najmniej 3 jego naprawy, a przedmiot nadal 

jest wadliwy. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

1) Za zwłokę w dostarczaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% określonej w § 

2 ust. 1 ceny brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, 



2) Za zwłokę w dostarczaniu reklamowanej części przedmiotu umowy – w wysokości 

0,2% określonej w § 2 ust. 1 ceny brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. 

3) Za zwłokę w usunięciu wad – w wysokości 0,2% określonej w § 2 ust. 1 ceny brutto 

przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. 

4) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

– w wysokości 10 % okreśłonej w § 2 ust. 1 ceny brutto przedmiotu umowy. 

2.  Podstawie o karach umownych i odszkodowaniu nie mają zastosowania w przypadku 

odstąpienia od umowy przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leże w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

3. Strony zastrzegaj, ze suma kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 

wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

uzupełniającego, przewyższajacego kary umowne do wysokości poniesionej szkody. 

4. Strony postanowiają, że oprócz podstawy wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w nastepujących przypadkach: 

1) Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub zostawnie 

wszczęta likwidacja Wykonawcy, 

2) Zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy lub istotnej części tego 

majątku (niezaleznie od trybu, sposobu i podstawy zajęcia), mającej wpływ  

na realizację przedmiotowej umowy. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych i wymagalnych kwot z tytułu kar 

oraz odszkodowania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez uprzedniego wezwania 

do zapłaty, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Strony potwierdzają, że potrącenie, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym, ma charakter potrącenia umownego i zawiera w sobie 

upoważnienie Wykonawcy dla Zamawiającego do dokonywania potrąceń z jego 

wynagrodzenia z chwilą powstania roszczenia o zapłatę kart umownej lub odszkodowania. 

 

§ 8 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  

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



umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić  

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłacznie wynagrodzenia należnego mu  

z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 9 

1. Strony zawierając umowę mają świadomość, że od dnia 16 maja 2022 roku obowiązuje  

w Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego. 

2. Wykonawca oświadcza, że składając ofertę, a następnie zawierając umowę, uwzględnił stan 

zagrożenia epidemicznego, o którym mowa w ust. 1, a także regulacje prawne  

i ogranicznenia z niego wynikające. 

3. Powyższe oświadczenia nie wyłączają możliwości powołania się na okoliczności związane 

ze stanem zagrożenia epidemicznego / epidemii SARS-CoV-2 jakos zdarzenia siły wyższej, 

w sytuacji: 

1) Gdy rozwój epidemii dotknie którąkolwiek ze Stron w stopniu znacznie większym 

aniżeli w chwili złożenia oferty lub zawarcia umowy lub 

2) Wprowadzenia nowych regulacji prawnych związanych ze stanem zagrożenia 

epidemicznego / epidemii – jeżeli zmienione okoliczności lub regulacje prawne 

prawne mają wpływ na realizację umowy. 

4. Okoliczności, o których mowa w ust. 3, powinny zostać pisemnie uzasadnione  

i udwodnione przez Wykonawcę. 

 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,  

w postaci aneksu. 

2. Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zamian w zawartej umowie. Zmiana 

postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez: 

1) zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy,  

2) zmianę zakresu przedmiotu Umowy 

3) zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub  

4) zmianę terminu/terminów określonych w umowie,  



− a zmiany dokonywane są w celu prawidłowej realizacji  zadań  objętych 

przedmiotem umowy i osiągnięcia zamierzonych przez Zamawiającego 

rezultatów/celów; 

3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa  

w sytuacji gdy: 

1) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia powodująca, że realizacja przedmiotu 

Umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa. Zmiana tych przepisów musi 

wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić 

do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi, 

2) Wystąpią uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezależnymi  

od Wykonawcy, które mają wpływ na jakość realizacji zamówienia/ uniemożliwiają 

realizację zamówienia w pierwotnie określony sposób, 

3) Konieczność wprowadzenia zmian postanowień Umowy w stosunku do treści 

oferty  Wykonawcy będzie następstwem zmian wprowadzonych w:  

− umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca 

stroną (w tym m.in. instytucjami nadzorującymi, pośredniczącymi, 

zarządzającymi, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie), 

4) Wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy, polegająca  

na rezygnacji z określonego zakresu, o ile zmiana nie będzie miała wpływu  

na osiągnięcie celów zamówienia i jest uzasadniona celowością, gospodarnością  

lub obiektywną niemożnością realizacji zadania przewidzianego w ramach umowy. 

Zmiany w tym zakresie będą odbywały się na następujących zasadach: 

− zmiana przedmiotu umowy nastąpi w szczególności na podstawie danych 

uzyskanych z bieżącej działalności Zamawiającego, sprawozdawczości  

z realizacji zamówienia i działań kontrolnych prowadzonych  

przez Zamawiającego lub osób, działających w jego imieniu; 

− zmiana nie może prowadzić do zastępowania części przedmiotu 

zamówienia nowym.  

W przypadku zmiany umowy w takim  zakresie dopuszczalne będą 

adekwatne zmiany w wynagrodzeniu Wykonawcy (przy zastosowaniu 

stawek wynikających ze złożonej przez Wykonawcę oferty); 

5) Wystąpią opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikające z działania siły 

wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie  



z jej postanowieniami w szczególności kiedy wystąpienie siły wyższej ma 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy, 

6) Wydłużenie przez Wykonawcę okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres, 

7) Wystąpienia siły wyższej uniemożliwijacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 

z jej warunkami. Przez siłe wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne  

o charakterze naleznym od obu Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed 

zawarciem umowy i którego nie można było uniknąć ani któremu Strony nie mogły 

zapobiec przy zachowaniu nalezytej startanosci (w tym w szczególności: klęski 

żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, okoliczności 

związane z szerzeniem się wirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19),  

z zastrzeżeniem § 9. 

4. Przewiduje się możliwość dokonania zmian  w zawartej umowie  w sytuacji, gdy:  

1) Wystąpi konieczność wykonania dostaw dodatkowych lub zamiennych, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, o ile wykonywanie tych 

zamówień wpływa na termin wykonania zamówienia podstawowego,  

2) Wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie  

i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie 

umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy i załączników  

w celu jednoznacznej interpretacji ich zapisów przez strony. 

3) Zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania;  

4) Zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczących osób zaangażowanych  

w realizację umowy, osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, 

wypadki losowe, zmiany organizacyjne), 

5) Zaistnieje nadzwyczajna zmiana okoliczności, o których mowa w art. 3571 § 1 

Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty 

Wykonawcy. 

Powyższe okoliczności stanowią zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian  

w zawartej umowie. 

5. Nie stanowią istotnej zmiany umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,  

w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego, 

2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych, numerów NIP, REGON, PESEL 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej dotyczącej stron Umowy, 



5) Wynikające ze zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, 

w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej. 

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy 

pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych 

do tego przedstawicieli obu Stron. Podpisanie aneksu do umowy powinno  

być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego min. istotne 

okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie 

ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym. 

7. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz  

Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

8. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy 

odrębne wymagają formy szczególnej. 

9. W   sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa 

polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 1062 

z późn. zm.) a także ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.). 

10. Ewentualne spory wynikające w związku z realizacją niniejszej umowy, o których stronom 

nie udało się rozstrzygnąć polubownie, będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego i zgodnie z polskim prawem. 

 

§ 11 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz Wykonawcy. 

 

§ 12 

1. Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy,  

z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu 

administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe 

postanowienia niniejszej umowy zachowują pełną moc i skuteczność. 



2. Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1, zostaną 

zastąpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni 

skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone  

od pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron. 

 

§ 13 

1. Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1) Zapytanie ofertowe. 

2) Oferta Wykonawcy. 

3) Informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego Wykonawcy. 

4) Oświadczenie, że numer konta bankowego wskazanego przez Wykonawcę, jest 

rachunkiem bankowym, dla które bank prowadzi rachunek VAT. 

5) Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT. 

6) Potwierdzenie dokonania wpisu w Rejestrze REGON. 

 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

  



Kolbuszowa, dnia ............................................ 

 

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

nazwa 

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

adres 

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

NIP 

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

imię i nazwisko 

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

Pesel/nr dowodu osobistego 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że numer konta bankowego ………………………………………………………, 

którego właścicielem jest ………………………………………………………………………, 

jest rachunkiem bankowym, dla którego bank prowadzi rachunek VAT.  

Na w/w rachunek będą dokonywane wpłaty z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia pn.: 

„Orkiestrowa edukacja nad Nilem” wykorzystując mechanizm podzielonej płatności. 

 

 

 

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

podpis 

 

 

  



Kolbuszowa, dnia ............................................ 

 

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

nazwa 

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

adres 

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

NIP 

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

imię i nazwisko 

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

Pesel/nr dowodu osobistego 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że jestem czynnym/biernym *podatnikiem VAT. 

 

Na dzień dzisiejszy firma nie zawiesiła ani nie zaprzestała wykonywania działalności gospodarczej. 

 

Zobowiązujemy się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego statusu. 

 

 

 

 

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

podpis 

 

 

*  

niepotrzebne skreślić 

 


