
Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

(każda Spółka zawrze odrębną umowę) 

 

zawarta w dniu ……………………… r. w Warszawie pomiędzy: 

 

………………………………………….., z siedzibą w Warszawie (00-032) przy ul. Przeskok 2, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: ………………….., NIP: ……………….., REGON: 

……………………, kapitał zakładowy w wysokości ……………..,  reprezentowaną przez:   

 

………………….  – ………………………..,   

 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a 

 

…………………. z siedzibą w …….., zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla 

…………………., ….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS: ……………………., REGON: …………….., NIP: …………………., kapitał zakładowy  

w wysokości ……………………, reprezentowaną przez: 

 

…………………. 

 

………………….. 

 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub oddzielnie „Stroną”. 

 

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania zakupowego nr 15/2018, 

zostaje zawarta umowa (dalej: „Umowa”) o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiot Umowy stanowi: 

1) Etap 1: wykonanie instalacji CCTV we wskazanych przez Zamawiającego 

lokalizacjach 

oraz 

2) Etap 2*: świadczenie usługi wirtualnych obchodów lub świadczenie usługi 

monitoringu alarmowego z wideo weryfikacją.  

* (zgodnie z wyborem Zamawiającego) 

2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr …. do Umowy oraz w Ofercie 

Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr … do Umowy. 

3. Świadczenie usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) odbywać się będzie poprzez łącze 

telekomunikacyjne zainstalowane i utrzymywane przez  Zamawiającego. Szybkość łącza 



nie może być niższa niż gwarantowane 15 Mbit/s wysyłanie - UPLOAD - w przypadku 

łącza o niższej przepustowości Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za jakość 

przekazywanego obrazu z systemu nadzoru wizyjnego. W przypadku awarii łącza 

internetowego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wykonania 

usługi. Internetowe Łącze awaryjne: 

W przypadku monitorowania przez nadajnik GSM /LTE, Zamawiający zawiera umowę z 

operatorem GSM/LTE, którego ofertę wybierze. Karta SIM oraz modem GSM /LTE zostają 

oddane do używania Wykonawcy na czas trwania Umowy, a należność z tego tytułu 

opłaca Zamawiający. Wykonawca zobowiązuje się do ich zwrotu niezwłocznie po 

wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy. 

 

§ 2 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznał się  

z miejscem wykonywania przedmiotu Umowy, warunkami technicznymi oraz wszelkimi 

dokumentami niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy, a także otrzymał od 

Zamawiającego wszelkie żądane wyjaśnienia i dokumenty i nie wnosi w tym zakresie 

żadnych uwag i zastrzeżeń. 

2. Wykonawca oświadcza, iż urządzenia zastosowane w ramach realizacji Umowy są 

fabrycznie nowe, w pełni sprawne oraz nieobciążone prawami osób trzecich. 

3. Wykonawca oświadcza, iż oprogramowanie zastosowane w ramach realizacji Umowy 

jest w pełni sprawne oraz nieobciążone prawami osób trzecich. 

4. Wszelkie czynności serwisowania i konserwacji urządzeń niezbędne do prawidłowego 

ich funkcjonowania w okresie gwarancji, zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach 

obowiązującej Umowy. 

5. Szczegóły montażu kamer Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym. 

6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność systemu CCTV oraz zobowiązuje się 

wykonać jego montaż, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ceny wskazanej w § 6 

ust. 1 pkt 1) Umowy.  

7. System CCTV zostanie zamontowany w obiekcie (dalej „Obiekt”):   

1) miejscowość ____ __________ _______  kod __________ ___ ulica _____ 

_________________ 

2) miejscowość ____ __________ _______  kod __________ ___ ulica _____ 

_________________, 

będącym w posiadaniu Zamawiającego na podstawie prawa własności. 

8. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, opisanej w § 9 Umowy, mającej wpływ na czas 

prowadzenia prac montażowych systemu CCTV, termin ich zakończenia określony w § 4 

ust. 1 pkt 1) może ulec przedłużeniu, a prace zostaną zrealizowane w najszybszym 

możliwym terminie. 

9. W ramach Etapu 2 realizacji Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2), Wykonawca 

zobowiązuje się do świadczenia usługi polegającej na odbieraniu sygnałów z Obiektu za 

pomocą systemu telewizji przemysłowej CCTV, systemu alarmowego, z kamer oraz 

podejmowania działań zgodnych z ustalonymi procedurami w karcie zgłoszenia Obiektu. 

10. Wykonawca zobowiązuje się monitorować sygnały pochodzące z Obiektu oraz 

niezwłocznie podejmować czynności na każdy sygnał odebrany przez stację 

monitorowania. 



11. Wykonawca zobowiązuje się udostępniać wyciąg z rejestru na podstawie pisemnego 

żądania Zamawiającego, jeżeli wystąpi z nim w ciągu 30 dni od zaistnienia zdarzenia, po 

tym czasie rejestry są kasowane. 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia stałego kontaktu minimum z 1 osobą podaną w karcie zgłoszenia, 

2) wykonywania okresowych kontroli systemu przez wykonanie próbnego alarmu 

zgłoszonego wcześniej do stacji monitorowania po uprzednim zweryfikowaniu swojej 

tożsamości zgodnie z procedurami. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić dostęp do Obiektu oraz warunki do wykonywania 

prac montażowych (np. stałe dostawy energii). 

3. Po rozwiązaniu Umowy lub jej wygaśnięciu Zamawiający zobowiązuje się udostępnić 

Wykonawcy Obiekt w celu odłączenia systemu CCTV.   

 

§ 4 

TERMIN REALIZACJI 

1. Przedmiot Umowy, o którym mowa w: 

1) § 1 ust. 1 pkt 1), Wykonawca wykona w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, 

2) § 1 ust. 1 pkt 2), Wykonawca będzie realizował przez okres 12 miesięcy, jednak nie 

wcześniej niż od 1.03.2018 r. 

2. Wykonawca na własny koszt i ryzyko dostarczy poszczególne elementy systemu,  

o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1), a następnie je zamontuje, zainstaluje i uruchomi  

w Obiekcie. 

3. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu Umowy. 

4. Komisja powołana przez Zamawiającego sporządzi protokół z odbioru przedmiotu 

Umowy, który będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury na kwotę 

określoną w § 6 ust. 1 pkt 1). 

5. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia, o którym 

mowa w ust. 4 powyżej, dokona odbioru przedmiotu Umowy albo przekaże Wykonawcy 

pisemną decyzję ustalającą, jakie warunki muszą być spełnione, aby odbiór mógł być 

dokonany zgodnie z Umową.  

6. Jeżeli w toku odbiorów zostaną stwierdzone wady przedmiotu Umowy, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może on odmówić odbioru przedmiotu Umowy 

do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają, zgodnie z opinią 

Zamawiającego, użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to 

może on żądać ponownego wykonania przez Wykonawcę części przedmiotu Umowy 

dotkniętej wadami. 

7. Na usunięcie wad stwierdzonych podczas odbiorów zostanie każdorazowo wyznaczony 

przez Zamawiającego termin ich usunięcia, nie dłuższy jednak niż 7 dni kalendarzowych. 

8. Wykonawca uruchomi oraz aktywuje system CCTV oraz rozpocznie świadczenie usługi 

wynikającej z Umowy w obiekcie Zamawiającego z dniem uruchomienia systemu CCTV, 

nie wcześniej niż z dniem 1.03.2018 r. 

9. Mając na uwadze, że Wykonawca przekaże hasło administratora do pełnego zarządzania 

systemem CCTV, w tym zmiany funkcjonalności parametrów technicznych systemu 



CCTV, Wykonawca nie podnosi odpowiedzialności za szkody i zdarzenia mające 

bezpośredni lub pośredni związek z tymi zmianami. 

10. Własność systemu CCTV przechodzi na Zamawiającego z chwilą zapłaty należności 

określonej w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy. 

 

§ 5 

GWARANCJA I SERWIS 

1. Wykonawca jako instalator nie ponosi odpowiedzialności za eksploatację systemu CCTV 

niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi.  

2. Wykonawca udziela ……-miesięcznej  gwarancji na zainstalowane elementy w ramach 

realizacji etapu 1, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) Umowy. 

3. Maksymalny termin naprawy w ramach gwarancji wynosi 24h, a w przypadku braku 

możliwości wykonania naprawy w tym terminie, Wykonawca zobowiązany jest do 

uzgodnienia terminu naprawy z Zamawiającym (e-mail). 

4. Utrata gwarancji następuje w przypadku: 

1) naruszenia plomb lub oznaczeń gwarancyjnych, 

2) wykrycia uszkodzeń mechanicznych, 

3) wykrycia przeróbek i napraw przez osoby nieupoważnione, 

4) zniszczenia, zmiany lub usunięcia numerów seryjnych. 

5. Gwarancja nie obejmuje: 

1) normalnego zużycia towaru lub jego elementów, czyszczenia, konserwacji oraz 

regulacji, spowodowanych np. zmiennymi warunkami pracy elementów sytemu, 

2) uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją 

użytkowania, przechowywania lub dokonywania konserwacji, a także wynikających z 

przeróbek i napraw dokonanych przez osobę inną niż Wykonawca, 

3) niezgodności potrzeb Zamawiającego nieokreślonych w Umowie w stosunku do 

parametrów technicznych i funkcjonalnych zainstalowanych elementów, 

4) uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, elektrycznych i technicznych powstałych 

wskutek zdarzeń losowych związanych np. z pożarem, zalaniem, wyładowaniem 

atmosferycznym oraz innymi nieprzewidzianymi siłami natury, 

5) uszkodzeń powstałych wskutek eksploatacji i obsługi przez osoby do tego 

nieupoważnione lub nieprzeszkolone przez Wykonawcę, 

6) uszkodzeń spowodowanych głębokim rozładowaniem akumulatora wskutek zaniku 

napięcia sieci, 

7) czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, np. testowania systemu. 

6. Po upływie okresu gwarancji wszystkie koszty związane z naprawami zainstalowanego 

systemu CCTV ponosi Zamawiający. 

7. Po zakończeniu montażu systemu CCTV, osoby wskazane przez Zamawiającego 

zostaną bezpłatnie przeszkolone w zakresie prawidłowej obsługi i testowania 

zainstalowanego systemu CCTV. 

 

§ 6 

WYNAGRODZENIE 

1. Za realizację przedmiotu Umowy, określonego w § 1 ust. 1, Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie: 

1) Etap 1: ………………..…….. zł netto, ……………………….. zł brutto 

2) Etap 2: ……………………… zł netto miesięcznie, …………………… zł netto 

miesięcznie. 



2. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy stanowi sumę ceny za 

realizację Etapu 1 oraz ceny za 12 miesięcy świadczenia usługi realizowanej w ramach 

Etapu 2 i wynosi …………………………. zł netto (…………………… zł brutto).  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje 

wszystkie koszty związane z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1), jest płatne w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, 

po podpisaniu przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru przedmiotu Umowy.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2), jest płatne za każdy miesiąc z dołu  

w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek 

bankowy wskazany na fakturze.  

6. Na fakturze Wykonawca umieści numer Umowy oraz adres lokalizacji, której dotyczy 

faktura. 

7. Faktura VAT będzie przesyłana do Zamawiającego w formie elektronicznej na adres: 

faktury@bgkn.pl 

8. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

9. Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, stanowi wynagrodzenie całkowite Wykonawcy  

w związku z realizacją Umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia z tytułu 

realizacji Umowy w stosunku do Zamawiającego.  

 

§ 7 

USTALENIA DODATKOWE 

1. Strony umowy ustaliły, że Wykonawca przekaże Zamawiającemu lub osobie 

upoważnionej przez Zamawiającego jednorazowe hasło użytkownika, służące do pełnego 

zarządzania systemem CCTV w dniu protokolarnego odbioru systemy CCTV. 

2. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego zobowiązuje się natychmiast 

po otrzymaniu od Wykonawcy jednorazowego hasła użytkownika do zmiany hasła we 

własnym zakresie na indywidualne hasło Zamawiającego. 

3. W przypadku niedokonania zmiany hasła użytkownika przez Zamawiającego lub osobę 

upoważnioną przez Zamawiającego, Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 

ewentualne  następstwa i szkody powstałe w wyniku niedokonania zmiany hasła 

użytkownika. 

4. Zamawiający wskazuje następującą osobę upoważnioną do otrzymania jednorazowego 

hasła służącego do pełnego zarządzania systemem CCTV: 

..................................................., tel........................, e-mail:………………………. 

5. Wykonawca może wykonać montaż systemu za pomocą innego podmiotu, pod 

warunkiem poinformowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że ponosi 

odpowiedzialność za działania lub zaniechania tego podmiotu jak za działania lub 

zaniechania własne. 

 

§ 8 

OŚWIADCZENIA 

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu. 

3. Zamawiający oświadcza, że obiekt określony w § 1 Umowy nie jest obiektem 

podlegającym obowiązkowej ochronie zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 



roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2213.) i zobowiązuje się 

poinformować Wykonawcę niezwłocznie po tym, gdy obiekt zostanie za taki uznany. 

4. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o każdorazowej zmianie swoich 

danych zawartych w umowie w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian.  

W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu lub innych danych, wszelka 

korespondencja wysłana na adres wskazany w komparycji Umowy będzie uważana za 

skutecznie doręczoną. 

5. Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych dla 

celów marketingu bezpośredniego produktów lub usług grupy kapitałowej Wykonawcy 

oraz spółek powiązanych z nim kapitałowo. 

6. Strony umowy uzgodniły, iż numery telefonów i dane adresowe, w tym adres e-mail do 

osób reprezentujących wskazanych w Umowie zostaną wykorzystane przez Wykonawcę 

jako kanał informacyjny celem przekazywania informacji dotyczących świadczenia usługi 

(informacja o płatnościach itp.). 

 

§ 9 

SIŁA WYŻSZA 

1. Dla potrzeb niniejszej Umowy, pojęcie Siły Wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, które 

mają wpływ na realizację Umowy, są nadzwyczajne, poza realną kontrolą Stron i których 

nie można było przewidzieć ani ich uniknąć nawet po przedsięwzięciu przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich 

wydarzeń. 

2. Pojęcie to obejmuje takie wydarzenia jak:  

1) wojny, działania wojenne, w tym wojna domowa, stan wyjątkowy, 

2) strajk, w tym strajk branżowy trwający dłużej niż 30 dni,  

3) stan klęski żywiołowej, w tym spowodowany siłami przyrody, jak również awariami 

urządzeń przemysłowych (innych niż urządzenia Wykonawcy) i skażeniem 

radioaktywnym, oddziałujące na teren, na którym ma być realizowana Umowa, 

4) działania sił natury, przed którymi przy dołożeniu należytej staranności nie można 

było się zabezpieczyć, oddziałujące na teren, na którym jest realizowana Umowa. 

3. Dla uniknięcia wątpliwości, Strony uzgadniają, iż zdarzeniem Siły Wyższej nie są: 

1) akcje strajkowe personelu Wykonawcy, jego podwykonawców lub dostawców; 

2) wzrost cen surowców lub wykonawstwa, bez względu na przyczynę takiego wzrostu;  

3) warunki atmosferyczne niemające charakteru klęski żywiołowej, w tym  

w szczególności zmiany temperatury, opady itp., chyba że ich występowanie będzie 

miało charakter niemożliwy do przewidzenia, a za taki uważa się: wystąpienie wiatru 

o sile przekraczającej 10m/s przez okres dłuższy niż 8 godzin, wystąpienie opadów 

atmosferycznych w wielkości przekraczającej 10mm słupa wody na dobę. 

4. W przypadku, gdy Siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu 

przez jedną ze Stron całości lub części swych zobowiązań, Strona ta będzie z nich 

zwolniona przez taki czas i w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie 

jest możliwa, a Strona ta będzie starać się wznowić ich realizację tak szybko, jak tylko to 

będzie możliwe. W przypadku powołania się którejkolwiek ze Stron na niniejszy paragraf, 

powiadomi ona na piśmie lub drogą elektroniczną Stronę drugą o zaistnieniu okoliczności 

Siły wyższej i wszelkich innych istotnych warunkach, a także wykaże, iż podjęła wszelkie 

możliwe działania w celu minimalizacji skutków takich warunków. Wykonawca jest 

zobowiązany powiadomić Zamawiającego pisemnie lub elektronicznie najpóźniej w ciągu 

24 godzin o fakcie wstrzymania robót oraz o jego przyczynach, pod rygorem nieuznania 



przyczyn wyłączających odpowiedzialność Wykonawcy za nieterminowe lub 

całkowite/częściowe niewykonanie zobowiązań wynikających z Umowy. 

5. Jeżeli przed dokonaniem końcowego odbioru przedmiotu Umowy wystąpią uszkodzenia 

lub zniszczenia spowodowane przez zdarzenia traktowane jako Siła Wyższa, 

Zamawiający może zlecić  Wykonawcy:  

1) naprawienie wszelkich zniszczeń, uszkodzeń,  

2) wymianę lub naprawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia, 

3) przeprowadzenie określonych robót zabezpieczających.  

6. Niezwłocznie po wstrzymaniu realizacji Umowy na skutek działania Siły wyższej, 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pełnej inwentaryzacji wykonanych prac, 

materiałów, urządzeń i wyposażenia, znajdujących się na terenie Obiektu, a 

przeznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy. Dokument obejmujący inwentaryzację, 

uzgodniony z Zamawiającym, posłuży do rozliczenia wartości wstrzymanych robót. 

 

§ 10 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu następujących kar 

umownych: 

1) w przypadku odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca – 10% wynagrodzenia brutto określonego  

w § 6 ust. 2, 

2) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 

ust. 1 – 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 za każdy dzień 

opóźnienia, liczony od terminu określonego w § 4 ust. 1, 

3) za opóźnienie Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu Umowy, w terminie, o którym 

mowa w § 4 ust. 7 - 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 za każdy 

dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu określonego w § 4 ust. 7, 

4) w przypadku niedotrzymania warunków gwarancji, określonych w § 5, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu kwotę równą 0,2% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 

za każdy dzień opóźnienia w realizacji napraw gwarancyjnych. 

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu na 

postawie Umowy wynagrodzenia. 

 

§ 11 

WYPOWIEDZENIE UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku: 

1) opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy wskazanego w § 1 ust. 1 

pkt 1) Umowy przekraczającego 30 dni; 

2) nieusunięcia przez Wykonawcę wad przedmiotu Umowy pomimo upływu 30 dni od 

daty usunięcia wad ustalonej zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 7 Umowy; 

3) 3-krotnego przekroczenia maksymalnego czasu naprawy ustalonego zgodnie  

z postanowieniami w § 5 ust. 3; 

4) 3-krotnego niepodjęcia reakcji na sygnał monitoringu na podstawie § 2 ust. 10 

Umowy. 



§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy z powodu: 

1) następstwa siły wyższej, 

2) nieprawidłowej pracy łączy internetowych, telefonicznych, radiowych oraz zakłóceń  

w transmisjach po w/w łączach. 

3) innych okoliczności, za które w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego zobowiązany do 

świadczenia nie ponosi odpowiedzialności, 

4) niniejsza Umowa nie stanowi formy ubezpieczenia ani jej nie zastępuje. 

2. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem Umowy Zamawiający powinien zgłaszać do 

Wykonawcy w formie wiadomości email, na adres ……………………….. w terminie 30 dni 

od daty zaistnienia zdarzenia. Reklamacje złożone po upływie tego okresu pozostaną bez 

odpowiedzi. 

3. Zamawiający wskazuje następującą osobę do kontaktu w związku z realizacją Umowy: 

Imię i nazwisko: …………………………………. 

tel. : …………………………………. 

e-mail: …………………………………. 

4. Wykonawca wskazuje następującą osobę do kontaktu w związku z realizacją Umowy: 

Imię i nazwisko: …………………………………. 

tel. : …………………………………. 

e-mail: …………………………………. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie znajdują zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa z dnia  

16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). 

7. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozpoznawane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

 
 

 

   

Zamawiający  Wykonawca 

 

 


